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• Mötet inleddes med att hälsa alla välkomna och en dagordning för mötet presenterades. 
Mötet inom ramen för ortsutveckling Flens tätort ägde rum med båda grupperna; Centrum- 
och näringslivsutveckling och Stadsmiljö.  
 

• Britt-Marie Andersson och Karin Tibbelin från Samhällsbyggnadsförvaltningen på Flens 
kommun presenterade arbetet med FÖP Flen (fördjupad översiktplan) med bilder och idéer 
hur centrum skulle kunna utvecklas, bifogas och finns även på Flens kommun hemsida = 
http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=38054 
 
 

http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=38054


• Alexandra Elfridsson presenterade sammanställningen av SWOT-analysen som gruppen 
Centrum- och näringslivsutveckling arbetade med under förra mötet i små grupper, bifogas. 
 

• Tankar och idéer inför det kommande arbetet diskuterades och frågan om det fanns någon 
som var intresserad av att vara sammankallande för gruppen Centrum- och 
näringslivsutveckling togs upp. Sabina Dernelid erbjöds sig att vara sammankallande för 
gruppen.  
 

• Andra förslag och idéer som kom fram under mötet var kampanj riktat till sommargäster, 
insatser för nyanställda personer genom att erbjuda guidad busstur, mer information och 
mer upp skyltat för att lyfta fram det som finns. Teresia Jernemalm som även är med i 
Kulturgruppen belyste att ungdomar inte läser informationsmaterial traditionellt. Visa på vad 
som finns att göra i Flen men nya kanaler behövs. Nils-Göran Blomgren berättade om att 
Volvosteget utvecklats till att erbjuda fler företag att utbilda/fortbilda. Samtliga som gick 
Volvosteget i Flen har fått anställning. Utveckla Flens Kommuns hemsida i samverkan med 
unga, generationsväxling/ägarskifte var andra ämnen som diskuterades.  
 

• Birgitta Larsson berättade att hon arbetar tillsammans med en grupp med Flens Julmarknad 
som kommer att äger rum den 1/12. Flens Hockeylag är engagerade och det planeras för 
knallar, glögg, tomtar, korvgrillning, violjakt och tipspromenad. Flens hembygdsförening och 
Svensk handel har fått material, skylt m.m. från Lions och vill arbeta för att få ett stråk 
utomhus i stället för inomhus. Förslag gällande julmarknaden om att ha en karta på vad 
aktiviteterna äger rum lades fram. 
 

• Mötet avslutades med att bestämma datum för nästa möte. Nästa möte för gruppen 
Centrum- och näringslivsutveckling äger rum den 20/11 kl:18:30 i Prins Wilhelmgymnasiets 
matsal, kallelse skickas ut separat. 
 
 
 

Minnesanteckningarna förda av  
Alexandra Elfridsson 
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