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• Mötet inleddes med att alla hälsades välkomna och en presentationsrunda av deltagarna. 
 

• Förslag uttrycktes att ev. slå ihop gruppen, förslagsvis med gruppen Stadsmiljö eller försöka 
få fler att engagera sig. 
 

• Aktiviteter som att få ett levande centrum diskuterades. Skyltskåp i centrum kom upp som 
ett förslag att erbjuda företag att exponera sig via. Vilka företag som skulle kunna tänkas vara 
intresserade bör identifieras. Forum Flen och Näringslivskontoret hjälps åt i denna fråga. 
Bättre skyltat till turistbyrån var ett annat förslag som lades fram.  
 

• Birgitta Larsson berättade att marknader komma äga rum i centrum den 14/6, 5/7, 9/8, 6/9. 
Möjligheterna att anordna julmarknader diskuterades. Lotta Jonsson och Birgitta Larsson 
arbetar vidare med frågan. 
 

• Scenen på torget kan nyttjas mer och lekplatsen utanför Chatharina's Coffee Bar AB kan 
utvecklas. Vad händer med Loftet och den f.d. macken var en fråga som ställdes. Alexandra 
Elfridsson tar reda på vem som ansvarar för scen och lekplats och om någon information 
finns kring verksamheten på Loftet och den f.d. macken. 
 

• Alexandra Elfridsson påbörjar arbetet med att fylla i den mall som används i 
ortsutvecklingsarbetet vad gäller förslag på aktiviteter som kommit fram på de möten som 
har ägt rum. Gruppen har tidigare identifierat tre viktiga teman enligt nedan och förslag till 
åtgärder sorteras under dessa teman; 
- Handel 
- Attityder/Service 
- Skapa nätverk/Hitta eldsjälar 



• Mötet avslutades med att bestämma att ett till möte innan sommaren vore bra. Alexandra 
Elfridsson framför det till samordnare Sabina Dernelid som skickar ut en kallelse. 
 

 
Minnesanteckningarna förda av  
Alexandra Elfridsson 


	Ortsutveckling – Flens tätort
	Minnesanteckningar från mötet med arbetsgruppen
	Centrum- och näringslivsutveckling
	2014-05-07
	Närvarande;
	Lotta Jonsson
	Birgitta Larsson
	Hilda Andersson
	Nils-Göran Blomgren
	Rolf Lydahl
	Från Flens kommun
	Alexandra Elfridsson
	 Mötet inleddes med att alla hälsades välkomna och en presentationsrunda av deltagarna.
	 Förslag uttrycktes att ev. slå ihop gruppen, förslagsvis med gruppen Stadsmiljö eller försöka få fler att engagera sig.
	 Aktiviteter som att få ett levande centrum diskuterades. Skyltskåp i centrum kom upp som ett förslag att erbjuda företag att exponera sig via. Vilka företag som skulle kunna tänkas vara intresserade bör identifieras. Forum Flen och Näringslivskontor...
	 Birgitta Larsson berättade att marknader komma äga rum i centrum den 14/6, 5/7, 9/8, 6/9. Möjligheterna att anordna julmarknader diskuterades. Lotta Jonsson och Birgitta Larsson arbetar vidare med frågan.
	 Scenen på torget kan nyttjas mer och lekplatsen utanför Chatharina's Coffee Bar AB kan utvecklas. Vad händer med Loftet och den f.d. macken var en fråga som ställdes. Alexandra Elfridsson tar reda på vem som ansvarar för scen och lekplats och om någ...
	 Mötet avslutades med att bestämma att ett till möte innan sommaren vore bra. Alexandra Elfridsson framför det till samordnare Sabina Dernelid som skickar ut en kallelse.
	Minnesanteckningarna förda av
	Alexandra Elfridsson

