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Närvarande; 
Teresia Jernemalm 
Lars Sjöberg 
Nils-Göran Blomgren 
Sabina Dernelid 
Stefan Edlund 
Göran Lundqvist 
Arne Fältin 
Kaj Schnipper 
Lotta Peppas 
Yvonne Nilsson Gauffin 
Birgitta Larsson 
Kurt Johansson 
Rolf Lydahl 
Från Flens kommun 
Karina Krogh 
Mikael Larsson 
Alexandra Elfridsson 
 
 

• Mötet inleddes med att Mikael Larsson hälsade alla välkomna därefter fick alla deltagare 
presentera sig kort. 
 
 

• Karina Krogh, projektledare Färdplan Flen där ortsutveckling ingår presenterade agendan för 
kvällen. Karina presenterade och visade ett bildspel innehållande bl.a. Flens kommuns arbete 
med kommun- och varumärkesutveckling, Flens kommuns vision samt mål med arbetet inom 
projektet ortsutveckling, se bifogad bilaga. Mer information finns på 
www.flen.se/ortsutvecklingflen 
 
 

http://www.flen.se/ortsutvecklingflen


• Några frågor som kom upp till diskussion var – Vad är centrum? -avgränsningar? Karina 
berättade att det är gruppens uppgift att bestämma avgränsningen. En annan fråga var -hur 
har spridningen kring att gruppen ska startas skett? Det har inte synts så mycket. Karina 
Krogh berättade att det skett genom Flens kommuns kommunannons, via flyers och genom 
hemsidan, via Facebook och via mejl samt genom sociala nätverk. Ett förslag från gruppen 
lades fram att engagera ungdomar att dela ut flyers. Karina informerade om att hon har ett 
möte inbokat med elevrådet på Stenhammarskolan. 
 

• Gruppen diskuterade vad deras uppgift är och olika branscher. Näringslivskontoret berättade 
om sitt arbete. 
 
 

• Genom ett grupparbete, bestående av fyra grupper fick deltagarna arbeta fram en SWOT-
analys gällande för gruppen Centrum- och näringslivsutveckling. Sammanställningen 
presenteras vid nästa möte. Utifrån SWOT-analysen fick varje grupp välja ut några styrkor 
och några punkter som är viktigt att jobba vidare med, se redogörelse enligt nedan. 
 
Styrkor 
Miljö för boende och fritid 
Närhet till Stockholm och Mälardalen, expansiva områden 
900 företag i kommunen, 450 st. med en eller två anställda kan innebära tillväxt 
Kommunikationerna (järnvägen) 
Torg (mötesplatser) 
Arbetskraft 
Stora företagen – styrka, stolthet 
Forum Flen 
 
Viktigt att jobba vidare med 
Centrum, utveckling – vad är centrum? fylla tomma lokaler, Violen gången, torget 
Utveckla den internationella kompetensen 
Utbildningsnivån, industri, Volvosteget, Flens steget 
 
 

• Gruppen diskuterade om det var någon/några som saknades i gruppen och som vore 
önskvärda att få med. Förslag som lades fram var Bengt Forsberg, de större företagen, fler 
aktörer som finns i centrum samt ungdomar och personer med utländsk bakgrund. 
 
 

• Frågan om vem ska vara sammankallande ställdes men ingen anmälde sitt intresse så tills 
vidare är Mikael Larsson, Näringslivskontoret den som sammankallar. 
 
 

• Mötet avslutades med att bestämma datum för nästa möte. Nästa möte äger rum tisdagen 
den 8 oktober kl:18:30–20.30 i Prins Wilhelmgymnasiets matsal. 
 
 

 
Minnesanteckningarna förda av  
Alexandra Elfridsson 
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