
Ortsutveckling 
Bettna  

  

Stormöte den 14 november 2012 

Välkommen! 



Kvällens program 

• Välkommen     19.00 

• Bakgrund till ortsutveckling Bettna 19.05 

• Rapport från arbetsgrupperna   19.15 

• Näringsliv 

• Samlingsplatser 

• Trafik, skyltar och belysning 

• Kommunikationer 

• Fika och besök i grupperna  19.55 

• Visionsarbetet Bettna 2019  20.15 

• Nästa steg    20.55 

• TACK FÖR IKVÄLL   21.00 

 

 

 

 

 





Kvällens program 

• Välkommen    19.00 

• Hur kom vi hit?    19.10 

• Presentation av bygderådet 19.20 

• Handlingsplanen 2012   19.55 

• Förslag på vidare arbete 

• Utvärdering    20.30 

• Tack för denna gången!  20.55 

 

 

 

 

 



Ortsutveckling i Flens kommun 

Mål 
 

En vision och handlingsplan  

för  

varje ort i kommunen 



Hur långt har vi kommit? 
• Malmköping  

– genomförande pågår - KF december 2010 

• Sparreholm  

– genomförande pågår - KF april 2012 

• Hälleforsnäs  

– KF beslut 25 oktober 

• Bettna  

– vision/planering pågår 

• Skebokvarn 

– vision/planering start november 2012 

• Flens tätort  

– mobilisering pågår 



Ortsutveckling Bettna 

Hur kom vi hit? 



Arbetet  

• Inledande samtal, våren/sommaren 2011 

• Frågor till besökare ”Hembygdens dag”, aug 

• Bevara ”Bettna Kullagård”, okt. 2011 

• Möte med Trafikverket, okt. 2011 

• ”Eftermiddagsdans” (IKAM) med info, nov 

• ”Lyktuppsläpp”, Bettna AIS, 8 jan 

• Medverkan från Bettna i visionsarbetet ”Flens 

kommun 2019”  



Arbetet, forts. 

• Samarbete med ”Coompanion”, jan. 2012 

• ”Stormöte”/”Idémöte med kaffe”, mars  

 
- Samlingsplats/er 

- Bredband / fiber (kommunikationer) 

- Trafik, skyltar, belysning, affären/baren 

- Företag / näringsliv 

 

• ”Stormöte” / Uppföljning, maj 

 



Arbetet, forts. 

• Deltagande ”Hembygdens dag”, augusti 

• ”Uttalande” till Trafikverket, sept. 

• ”Stormöte” / ”Kommunikation”, oktober 

 

• ”Stormöte” / ”Vad är på gång i Bettna”, nov 

 

• ”Vision Bettna 2019” 



Arbetet, forts. 

• Fokusgrupper / Arbetsgrupper 

• Samordningsgrupp 

• Landsbygdsråd  



Varför Hembygdsföreningen ? 

 

Grundsyn: 

 

  ….”rörelsen är en del av det levande 

samhället. Den skapar broar mellan det 

förgångna, nutiden och framtiden”. 

 

 



Arbetsgrupperna  

Samlings-
platser 

Näringsliv 

Trafik, 
skyltar 

och 
belysning 

Kommuni-
kationer 



NÄRINGSLIVSGRUPPEN 

Ingen sammanhållen grupp som 

träffats 

Tankar och ideér som snappats 

upp 

 

Sven Pettersson  

Eva Johansson 

Näringslivsgruppen 



Presentationsbroschyr 

 

Näringslivsgruppen 

SEVÄRDHETER 

SERVICE 

UTFLYKTSMÅL 

FÖRETAG 

NATUR 

UPPLEVELSER 

ÄTA, SOVA, HANDLA 

FÖRENINGAR 



FÖRETAGSHUS 

  

Näringslivsgruppen 

GEMENSAM 

KONTORSUTRUSTNING 

TELEFONVAKT 

KONFERENS/ 

MÖTESLOKAL KONTORSRUM 

FIKARUM och  

KOMPISAR 



LOKALFÖRMEDLING 

BOSTADSFÖRMEDLING 

Näringslivsgruppen 

VAR HITTAR JAG EN 

LÄMPLIG LOKAL? 

GEMENSAM ANNONSERING  

LEDIGA BOSTÄDER 

LEDIGA TOMTER 



BETTNAÖPPET 

Näringslivsgruppen 

SEVÄRDHETER 

SERVICE 

UTFLYKTSMÅL 

FÖRETAG 

NATUR 

UPPLEVELSER 

ÄTA, SOVA, HANDLA 

FÖRENINGAR 

ÄTA, SOVA, HANDLA 

FÖRETAG 

SERVICE 

FÖRENINGAR 

UTFLYKTSMÅL  

SEVÄRDHETER 

NATURUPPLEVELSER 

 

BOSTÄDER 



VAD BEHÖVER 

FÖRETAGEN I 

BETTNA??? 

Näringslivsgruppen 



Samlingsplatser  



Skyltar, belysning mm. 

• Agerat för bättre skyltning 

• Agerat för bättre belysning 

• Uttalande till Trafikverket 

• Badplatserna 

• Parkeringsplatser vid Bettnabaren 

 

 

 



Kommunikationsgruppen 

• Fiber 

• Bredband, larm, TV, telefoni 

• ”Brevlåda” 

• Allmänt möte 22 oktober kl. 19.00,  

Föreningsborg 



Fika 
Samlings-

platser 

Näringsliv 

Trafik, 
skyltar och 
belysning 

Kommuni-
kationer 

Besök 

grupperna 



Vision Bettna 2019 



En vision... 

 

...  är en ledstjärna 

… är ett svar på frågan ”Vad vill du skapa?” 

… uttrycker ett framtida önskvärt idealtillstånd, som kan    

     förverkligas helt eller delvis 

… ger kraft och energi 

… kan få många att känna sig delaktiga i en gemenskap 

… hjälp att prioritera vad som ska göras 
 

Visionen kan inte konkretiseras helt, den ligger framför oss i tiden 

 och ska förmedla en mental bild av framtiden 

 



Syfte med visionsarbeten 

• Vända en utveckling 

• Ta ut kursen mot en framtid – finna 

strategier 

• Skapa engagemang och stolthet 

• Identifiera styrkor och möjligheter 



Hur skapar man en vision? 

• Gemensamma beskrivningar av nuläget 

och framtiden 

– Styrkor och svagheter 

– Möjligheter och hot 

– En promenad i Bettna 2019 

• Byggstenar 
• ett fokus för utveckling som man ofta redan i dag har 

att bygga vidare på.  

• Vision 

 

 



Bettna 2019 

Gemensam 
analys  

Byggstenar
  

Vision 



Vision Bettna  2019  
 

1. Vad är bäst med Bettna?  

– ex varför valde just du att bo här? 

2. Vad är mindre bra i Bettna? 

3. Hur ser du på Bettnas framtid? 

– Vad finns det för möjligheter och vad finns 

det för hot? 

4. Om du var näringsminister för en dag och 

hade obegränsat med resurser, vad 

skulle du då förändra/lyfta fram/skapa i 

Bettna? 

 



 

Bra 

 

Mindre  

bra 

 

Möjligheter  

 

Hot 

Näringsministerfrågan: separat papper 



Nästa steg 

• Arbetsgrupperna jobbar vidare 

– Projektidéer och analys 

• Samordningsgruppen sammanställer 

kvällens arbete och analyserar 

• Rapport på kvällens möte på kommunens 

hemsida inom kort 

• Nästa stormöte – avstämning av analysen 



TACK FÖR I KVÄLL! 

Pssst… lyssna på Östnytt i morgon bitti och 

kolla Facebookgruppen Ortsutveckling Bettna 


