Handlingsplan ortsutveckling Bettna
Ortsutveckling Bettna startade i maj 2012. Drygt 20 Bettnabor deltog i stormötet där
agendan i första hand var hur Bettna kan utvecklas. Kommunala tjänstemän sammanställde
idéerna från gruppdiskussionerna.
Följande arbetsgrupper kunde identifieras efter stormötet:
• Trafik, skyltar och belysning
• Näringsliv
• Samlingsplatser
• Bredband
Därefter utsågs en ortsbo till sammankallande för respektive arbetsgrupp och ortsbor bjöds
in att delta i arbetsgrupperna efter intresse. En Visionsgrupp bildades av de sammankallande
från varje arbetsgrupp och andra engagerade. Uppdraget till arbetsgrupperna var att
analysera förutsättningarna för utveckling i Bettna inom respektive område och bidra till
visionsarbetet. Visionsgruppens uppdrag var att driva processen med att ta fram visionen
med förankring bland ortsborna. I varje grupp deltog förutom ortsbor kommunala
tjänstemän. Minnesanteckningar har förts på alla möten och lagts ut på kommunens
hemsida.
Analysen av förutsättningar för utveckling inleddes med att grupperna tog fram en SWOTanalys för orten. En sådan analys identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Gruppernas bidrag till analysen sattes sedan ihop till en gemensam analys som
presenterades och förankrades vid ett stormöte. Därefter arbetade grupperna med att
analysera de specifika förutsättningarna för utveckling inom respektive arbetsområde.
Arbetsgrupperna har träffats regelbundet. Under hela processen har stormöten hållits
kontinuerligt för att informera alla intresserade om arbetets utveckling, förankra slutsatser
med mera och för att få input i processen. Alla möten, inklusive stormöten, har
dokumenterats med minnesanteckningar som lagts ut på kommunens hemsida.
Under processens gång har näringslivsgruppen blivit Bettna Vänner ideell förening som drivit
på näringslivsfrågorna. Bredbandsgruppen kom aldrig riktigt igång och i och med
kommunens egna bredbandssatsning lades arbetsgruppen ned. Visionsgruppens roll som
sammanhållande länk i ortsutvecklingsarbetet har ersatts av Bettna Bygderåd som bildades
vid konstituerande årsmöte i oktober 2014.
Vid stormöte på Föreningsborg 2014-10-15 togs förslag på handlingsplan fram av de 30
deltagande Bettnaborna. En handlingsplan som utgår från Bettnas byggstenar och som leder
i riktning mot Bettnas vision 2019. Handlingsplanens innehåll har efter stormötet varit
föremål för dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och med Bygderådet i Bettna.

Åtgärdernas genomförande delas upp i årliga/löpande, genomförande 2015 eller under
2016. De åtgärder som ej är löpande är skrivna i den ordning som stormötet prioriterade
dem. Förutom investeringsmedel finns i skrivande stund även s.k. Quickfixmedel att tillgå
under 2015. Dessa är i första hand till för mindre åtgärder och ej för aktiviteter.
Åtgärdernas genomförandeprocess inleds under det år där de är angivna, 2015 eller 2016.
Det slutliga genomförandet kan bli senare. Vissa åtgärder kan bli ogenomförda beroende på
andra myndigheter och/eller brist på kommunala resurser. Allt detta sker i dialog med
ortens företrädare för åtgärden eller Bettna Bygderåd.
Vision Bettna 2019
• Bettna är navet för ett gott och tryggt liv mellan stad och landsbygd
• Vi delar kunskaper och utvecklas tillsammans
• Här är alla synliga och har ett gemensamt ansvar för varandra och bygden
• Här finns lättillgänglig information om den goda servicen för alla
• Här finns en engagerad samverkan mellan boende, företag och föreningar som
skapar en stark ”Bettna anda”
De byggstenar som Bettnas handlingsplan vilar på är följande:
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Natur och
miljö

Samhörighet

Företag &
föreningar

Service

Den förklarande texten till var och en byggstenarna och som ger dem mening är inte bara
text utan också en bild i form av Bettnas läge.

De övriga byggstenar förklaras så här:
Företag och föreningar
• I Bettna finns en engagerad samverkan mellan företag och föreningar som skapar en
Bettna-anda
• Företag och föreningar hjälper varandra och det gynnar oss alla
• Här jobbar olika branscher tillsammans och skapar nya utvecklingsmöjligheter
• Här finns ett föreningsliv som gör verklighet av idéer
• Här delar vi kunskaper och utvecklar tillsammans
• Skapa förutsättningar för positiva möten
Service
• Utvecklad god service för alla
• Trygg äldreomsorg och sjukvård
• Bra skola, fritidsaktiviteter och lokaler för barn och ungdom. Vårda det som finns,
använda det som finns
• Utvecklade samordnade kommunikationer
• Samordnad information till ortsbor och besökare
• Affär/er Bettnaborna handlar i affären som har bra utbud
• Servering/ar
• Snöröjning framkomliga vägar sommar och vinter
Natur och miljö
• Här är det nära och enkelt till friluftsliv och motion på sjöar, i skogar och på ängar.
• Här gör ett aktivt jordbruk årstiderna påtagliga.
• Här finns goda möjligheter att skapa sig gott liv av och med naturens förutsättningar.
• Här kan du hitta din egen balans mellan aktivitet och ro.
• Ta fram kulturminnen, minnesmärken, kyrkor, gamla torp etc.

Samhörighet
• I Bettna är vi alla synliga och har ett gemensamt ansvar för varandra och bygden.
• Vi arbetar alla för trygghet och frihet.
• I Bettna ska vi också ha dj....t roligt!
• Samordning av gemensamma behov
• Grannsamverkan (organiserad) i själva orten
• Engagera ungdomarna – vad vill de ha för att bo kvar?

Handlingsplan Bettna
Årliga eller löpande åtgärder
Åtgärd:
Bygdefester – kräftskiva m.m.
Ansvar:
Bettna Vänner

Åtgärd:
Ansvar:

Loppis, julmarknad, höst- och vårmarknader
Bettna Vänner, Bettna AIS m.fl. föreningar och organisationer

Åtgärd:
Ansvar:

Festkvällar på restaurangen
Bettna Bar & Livs

2015
Åtgärd:

Ansvar:

Kostnad:

Åtgärd:

Ansvar:

Åtgärd:
Ansvar:

Flytta busskur på genomfarten till korset vid Strömsborgsvägens södra sida
vid f.d. tandvårdskliniken.
Två busskurar vid Löta Handel. En på vara sida om vägen Det är den plats
där flest Bettnabor åker buss ifrån.
Skyltgruppen Nätverket Bygderåd, Flens kommun (kommunledningsförvaltningen för kontakt med Trafikverket och Samhällsbyggnadsförvaltningen för flyttning) och Länstrafiken
200 000 kr

Genomgång av trafikskyltar i Bettna.
Genomföra en ”skyltvandring” i Bettna för att identifiera hur skyltningen
ser ut. Vad kan behöva förändras i skyltningen.
Skyltgruppen Nätverket Bygderåd, Flens kommun
Kommunledningsförvaltningen och Trafikverket

Säkrare skolväg för gång och cykel från Bettna skola till Lötakorset.
Trafikgruppen OU Bettna, Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
och Trafikverket

Åtgärd:

Ansvar:

Åtgärd:

Ansvar:

Åtgärd:
Ansvar:

Åtgärd:

Hjälp till företagsetablering. Locka företag att etablera sin verksamhet i
Bettna. Fastigheter som finns på orten och som är tänkbara för
företagsetablering är gamla snickeriet, f.d. tandvården och f.d. Stenbergs
Bil.
Fler affärer och affärsidéer – sätta Bettna på kartan
Flens kommun Kommunledningsförvaltningen (näringslivskontoret)
företagskontakter och Samhällsbyggnadsförvaltningen (mark och
exploatering) mark och fastigheter

Bättre lokaltrafik och Skavstabuss från Flen.
Fler lokala avgångar i båda riktningarna. Använda bussar med färre
passagerarplatser vid avgångar med få resenärer.
Undersöka möjligheten med Skavstabuss från Flen tor med minst två
avgångar per dag.
Bettna Bygderåd och Flens kommun Kommunledningsförvaltningen

Belysning i framför allt västra korset vägarna 52 och 221. Även möjligheten
till belysning vid östra infarten från väg 52 bör undersökas.
Trafikverket (Flens kommun Kommunledningsförvaltningen)

Ansvar:

Anlägga en trädgårdstipp alternativt tillfälligt utställda containrar vår och
höst för att lämna trädgårdsavfall.
Bettna Bygderåd och Sörmland Vatten

Åtgärd:
Ansvar:

Locka fler barnfamiljer till Bettna. Inventera tomter och tomma hus.
Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Åtgärd:

Badet – simskola, kiosk.
Bedriva simskola vid badplatsen under sommarlovet. Att bygga en kiosk
som kan sälja glass, dricka, kaffe m.m. till badgäster under
sommarmånaderna. S.k. ferieungdomar som anställs och avlönas av Flens
kommun (Socialförvaltningen) skulle kunna jobba i kiosken.
Simskola - Skog & ungdom och SLS (Svenska Livräddningssällskapet).
Kiosk – Bettna Bygderåd och Skog & Ungdom
Kioskbygge 100 000 kr

Ansvar:
Kostnad:

Åtgärd:
Ansvar:

Utveckla Föreningsborg – service för äldre, ökad tillgänglighet, bio (film på
gammalt vis), teater och dans för alla åldrar.
PRO i samarbete med Hembygdsföreningen och Sport & Fiket i Bettna m.fl.

Åtgärd:
Ansvar:
Kostnad:

Ute gym vid idrottsplatsen. Vid gångstråkets början alternativt i
gångstråkets sträckning.
Bettna AIS i samverkan med andra föreningar och organisationer
100 000 kr

Åtgärd:
Ansvar:

Fler aktiviteter på idrottsplatsen – skidtävlingar, cuper, olika idrotter
Bettna AIS

Åtgärd:

Samlingshus för alla – aktiviteter, hantverk, hälsogård m.fl. aktiviteter.
Genomföra en förstudie för att undersöka möjligheten för sådan
samlingsplats. Fastigheter på orten som är möjliga för sådan verksamhet är
gamla snickeriet, f.d. tandvården och f.d. Stenbergs Bil.
Bettna Bygderåd i samverkan med Hembygdsföreningen,
samlingsplatsgruppen OU Bettna, Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvar:

Åtgärd:
Ansvar:

Åtgärd:

Biblioteket – utveckla verksamheten med musikkvällar, bokcirklar,
författarkvällar m.m.
Flens kommun Barn- & Utbildningsförvaltningen

Ansvar:

Vandringsled (handikappvänlig). En Sörmlandsledsetapp som kan gå ihop
med rid leden på vissa sträckningar.
Skog & Ungdom och Föreningen Sörmlandsleden

Åtgärd:
Ansvar:

Sälja närodlat och ekologiskt (en affärsidé)
Bettna Vänner och Bettna Bar & Livs

Åtgärd:

Sjukvård, mobil vårdcentral. Bemanna en f.m. varje vecka
Informera om att VC finns. Lokalisation på Kullagården.
Kullagården (Inger Sköld) och VC Flen marknadsföring

Ansvar:

Åtgärd:
Ansvar:

Åtgärd:

Ansvar:

Satsa på skolan. Ökat samarbete med ortsbefolkningen och näringslivet på
orten.
Bettna skola och föreningen Barnens Vänner

Gårdarna behöver fler aktiviteter och mer intäkter. Bönder i Bettna kan ta
hand om snöplogning, sandning samt övrig mark- och skogsskötsel.
Upphandling av tjänster med kvalitetskrav på t.ex. snöröjning.
Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016
Åtgärd:
Ansvar:

Åtgärd:
Ansvar:

Åtgärd:
Ansvar:

Högt i tak i kyrkan – kulturaktiviteter, arrangemang av olika slag som t.ex.
konserter.
Kyrkan

Undersöka möjligheten att öppna TGOJ-banan för persontrafik.
Ny chans om och när Bromma flygplats läggs ned.
Bettna Bygderåd och Flens kommun Kommunledningsförvaltningen

Bensinstation (affärsidé för en hugad spekulant)
En s.k. containermack är ett tänkbart alternativ.
Bettna Vänner och Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Framtida åtgärder:
Åtgärd:
Bankomat i Bettna
Ansvar:
?

Åtgärd:
Ansvar:

En 4H-gård
Om någon vill är det välkommet. Skog & Ungdom

Åtgärd:
Ansvar:

Slowfood
Om någon vill är det välkommet
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