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Ortsutveckling Flen 

Kultur och Fritid 
 

 
 
 
 

Anteckningar  
Arbetsgrupp: Kultur och Fritid träffades tisdag den 27/8 på Mötesplatsen, Flens Bibliotek för 
ett första möte med arbetsgruppen.  
 
Deltagare: 
Karina Krogh, projektledare Färdplan Flen 
Carla Swensson, enhetschef Fritid 
Inger Zetterström Karlsson, bibliotekschef, kulturansvarig 
Jessica Ekermann, sammankallande 
Christer Uddin 
Monika Nordrup 
 
 
Dagordning 
 
Karina Krogh drog upp riktlinjerna för detta första möte med följande dagordning som 
resultat. 
 

1. Introduktion 
2. Vad är ortsutveckling 
3. Vilka är med 
4. Hur går vi vidare 
5. Nästa möte 

En presentationsrunda startade mötet. 
 
 
Historik & processbeskrivning 
 
Karina gick igenom historiken runt Färdplan Flen och Ortsutveckling. Hon berättade om de 
övriga orterna i kommunen som ingår och hur långt de kommit i processen. Målen med 
Ortsutveckling är att varje ort i samverkan mellan näringsliv, föreningar och invånare 
utvecklar en vision samt en handlingsplan. 
 
Vi fick även en beskrivning av de olika stegen i processen, vilka olika roller vi har samt vilka 
olika faser som ingår. 
 
 
Nuläge 
I Flen är vi nu i den fasen ”Vision och Planering” där de olika arbetsgruppernas uppdrag är att 
både att analysera förutsättningarna för de idéer som kom fram under stormötet i april, men 
även att fortsätta mobilisera och engagera. 
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Under analysdelen ska vi även göra en SWOT-analys i syfte att belysa förutsättningarna. 
D.v.s. vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot ser vi för att utveckla vårt område.  
 
Efter SWOT-analysen fortsätter arbetet med att analysera idéer:  
 

• Vems är frågan, vem driver frågan, vilka resurser kommer att krävas. 
 

• En prioritering som anger vad vi anser vara viktigast att gå vidare med. 
 

• Finns några ”Quick Fixes” som kan genomföras relativt snabbt. 
 

 
Förslag till åtgärder samt en vision för Flen är effekter som ligger längre fram, enligt 
processen. 
 
 
Mobilisering 
 
En stor del av mötestiden ägnade vi åt att prata om hur vi ska få fler att engagera sig i Flen. 
Vilka tror vi vill och vilka personer vill vi ha med? 
 
Några namn och förslag som dök upp var: 
Tom (Amazon) 
Katarina, Karli, Niklas (studieförbunden) 
Felicia Rydstedt 
Gunnel, Augusto (F&S) 
Elevrådet, gymnasiet (Jonas Axelsson, rektor) 
Ungdomsgrupper (Gisela Stucki, fritidsgården i Flen) 
Reine (friidrotten) 
Övriga nätverk som vi var och en har. 
 
Vi pratade även del om vad vi tror engagerar Flensbor. Områden som kom upp var. 
-Flens historia 
-Flens naturvärden 
-Kombinationen av historia och nya kulturer 
 
Nästa steg blir att kontakta och bjuda in fler personer till kommande möten. Nästa träff 
blir på fritidsgården i Flen, dag och tid meddelas senare. Alternativen är måndag 7/10 
eller torsdag 10/10. 
 
En mailgrupp har bildats. 
 
 
 
 
 
    Skrev gjorde: 
    Inger Zetterström Karlsson 
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