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Vi träffades för vårt fjärde möte i ordningen.  
Energin var i topp och det var mycket god stämning! Vi hade många bra diskussioner och 
kompletterade även SWOT analysen med Svagheter och Hot. Vår SWOT analys börjar ta 
form! (Se längre ner i dokumentet.) 
Att göra en SWOT analys är svårt, men givande. Vi finputsar på den under nästa möte. 
 
En punkt till fanns med på agendan. Vi diskuterade en så kallad ”Quickfix”. Något som gör 
Flensborna glada och för att synliggöra vårt arbete. Förslaget vi diskuterade var att spola en 
isbana i Sveaparken, alternativt investera i en konstisbana med syntetisk is, vilket gör det 
möjligt att åka skridskor även om det inte fryser. 
Medel för detta går att ansöka om inom projektet. Det är dock bråttom om vi ska hinna få till 
en isbana innan jul! Carla skulle initialt ta frågan vidare. 
 
Detta med mer fortsätter vi med under vårt nästa möte, som hålls i biblioteket tisdagen den 
17/12, kl 19. 
Har ni andra punkter ni vill ta upp går det givetvis bra. 
 
Vi har även spikat vårt första möte in i det nya året: onsdag 22/01, i biblioteket, kl 19. 
Glöm inte heller att boka in tisdag 04/02, då ett nytt stormöte hålls i BCPW gymnasiet. 
 
Vi ser fram emot att se era glada ansikten igen tisdagen 17/12 i biblioteket! 
 
 
Mvh, 
Jessica Ekermann 
 
Sammankallande 
070-749 14 49 



 
SWOT Helpful Harmful 
 Strengths/ Styrkor  

 
Weaknesses/ Svagheter  
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Finns många föreningar 
Kulturskolan 
”Gårn” 
Estetlinjerna på gymnasiet 
Naturen 
Sörmlandsleden & andra naturstigar 
Sjöar 
Hammarvallen, Orrestaö 
Tea-lokalen 
Biblioteket 
Mångfald 
Tom på Amazon 
Järnvägsmiljön (Kultur och Historia) 
Kulturbygd 
Hembygdsgården 
Musikakuten 
Stenhammar slott 
Flera scener (bla Gapskrattet) 
Svea parken 
BCPW 
Flera eldsjälar inom idrott 
Positiv media 
Skjortan 

Förvaltning, ej utveckling 
Spretigt föreningsliv 
Politisk tröghet/tveksamhet 
Inga lokala förebilder 
För få bra förebilder med 
invandrarbakgrund 
Ingen elitidrott (som skulle kunna verka 
som inspiration) 
Biblioteket inhyst i dyra lokaler 
Samverkan saknas 
Svårt att engagera folk 
Information når inte ut 
Rasism 
Skolans brist på engagemang 
Saknas stark person inom vårt 
intresseområde i politiken. 
Jantelag 
Svårt att få med immigranter 
Vem äger frågan? 
För få flickor i föreningslivet 
Våra fördomar 
Slitna idrottsanläggningar 
 

 Opportunities/ Möjligheter 
 

Threats/ Hot  

E
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Vandringsleder 
Torparvandringar 
Nyutformning av föreningsbidraget 
Engagera ungdom mfl i kultur, konst, 
musik etc. 
Utveckla + samordna föreningar 
Pensionärer som faddrar/mor- 
farföräldrar. 
Synliggöra/marknadsföra de 
föreningar som finns! 
Utveckla/ göra vår natur mer 
tillgänglig! 
Utveckla elljusspåret 
Bra mötesplats 
Kulturfestival i Flen! 
Hålla kurser/ föreläsningar/ 
berättarkvällar, musik, mångkulturellt 
utbyte, logdans! 
Även göra Musikakuten tillgängligt 
för andra musikgenrer än rockmusik, 
tex Hiphop? 
Uppträdanden/allsång/öppen scen 
Utveckla Orrestaö genom ansiktslyft! 

Oengagemang 
Svårt att nå flickor i invandrarfamiljer 
Naturvärden 
Föreningar samarbetar inte. 
Sega processer, ”långbänkar” 
Segregerat 
Mycket ses som kommunens fel 
Saknas interkulturell förståelse 
Rivalitet i kommunen mellan 
föreningar 
Cementerade könsroller – tex ingen 
fotboll vare sig för flickor eller damer 
Ny politisk organisation 
Allt högre kostnader för äldre och 
arbetslösa 
Rädsla för det okända/nya 
Man jämför sig med större grannstäder 
Dålig marknadsföring 
Svag ekonomi 
Lever i det förflutna 
Svårt att få människor engagerade. 
 
 



 
 
Inspiration för vidare SWOT analys: 
 
 

 


