
Anteckningar från möte med Vision- och samordningsgruppen Flen, 2014-04-16 

Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin, Anette Welinder, Rolf Borg, Monica Falk, Jessica Ekermann, 
Sabina Dernelid och Carla Swenson. 

Den stora frågan som diskuterades var hur vi får med fler Flensbor i ortsutvecklingsarbetet och i de 
tre arbetsgrupperna. Deltagare har droppat av i grupperna och vi behöver ha fler engagerade 
människor med i grupperna för att hålla den tänkta tidplanen med processen att få fram en 
gemensam handlingsplan och en vision innan årets slut. 
Det gäller också att locka fler till kommande stormöten. Flens stora grupp av nysvenskar har vi inte  
nått ut till ordentligt. 
 
Vi behöver fokusera på olika grupper och fundera på vilka grupper och identifiera nyckelpersoner i 
de grupperna.  
Vi vill ordna lockande aktiviteter där vi kan nå Flensborna. 
Vi behöver visa på aktiviteter och fysiska förändringar som kommer från ortsutvecklingsarbetet. 
 

• Det som behöver göras nu är att sammanställa de tre arbetsgruppernas idéer till 
handlingsplan. Det ordnar Sabina. Monica och Jessica förser Sabina med sina gruppers 
förslag och sedan gör vi ett infoblad som delas ut vid tillfällen som vi väljer ut. 

• Provocerande men samtidigt lockande rubriker, löpsedlar, ska vi ta fram för att använda när 
vi är ute och lockar folk till att delta i ortsutvecklingsarbetet. T.ex. ”Jurassic Park till 
Hammarvallen?”, ”Äventyrsbad på Orrestaö?” osv. Sådana rubriker e-postar vi till Sabina 
snarast för att kunna kopiera löpsedlar. 

• Ballonger och såpbubblor ska vi också använda ute på fältet. På såpbubbelflaskorna kan vi 
klistra etiketter med löpsedelbudskapen och på ballongerna kan vi skriva samma sak. 

• Nyckelringen med Flens logga och en liten ficklampa samt andra souvenirer kan också 
användas. Carla kollar hur det ser ut med detta i kommunens förråd och om vi får använda 
det.  

Kan vi söka Quickfixmedel för den här typen av marknadsföringsmaterial och aktiviteter? Carla 
undersöker detta och svaret är vi inte söker Quickfix utan tar det ur processpotten. 
 
Rekryteringsaktiviteter: 

- Torgmarknaderna med start den 3 maj 
- Allsångskvällarna i Thuleparken 
- Nationaldagen i Thuleparken 
- Företagsmässan på Amazon den 24/8 
- Folkfesten i Flen som inleds den 24/8 
- Facebook 
- Ev. allsångskvällar i Sveaparken 

 
 
En annan sak som vi pratade om är att förstå balansen mellan Quickfixmedel, framtida 
handlingsplaner och de insatser som Tekniska kontoret gör. Alla dessa tre delar kommer från idéer 
som lämnats av medborgarna. 



Ansökan om Quickfixmedel kan göras för mindre saker, åtgärder, som kommer från någon av 
arbetsgrupperna och där det finns med i anteckningarna från ett arbetsgruppsmöte. Detta 
”protokoll” ska bifogas ansökan. 
De tre handlingsplanerna ska under hösten utmynna i en gemensam handlingsplan för Flen och det 
ska skrivas fram och vara en del av planeringsberedningen i kommunen. 
De saker som landar hos Tekniska behöver balanseras upp om det är något som Tekniska ska göra 
eller om det är bättre att skicka över till ortsutvecklingsarbetet. De personer som kontaktar Tekniska 
är säkert inte engagerade i ortsutvecklingsarbetet utan tar initiativ på eget bevåg. I vissa fall kan de 
hänvisas till lämplig arbetsgrupp. 
 
Det är viktigt att det sista stycket här förmedlas till alla som är med i de tre arbetsgrupperna. 
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