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1. Välkommen  
Karina Krogh bjöd välkommen och berättade att Yvonne Nilsson-Gauffin, som är 
sammankallande för gruppen hade förhinder.  
 

2. Anteckningar från förra mötet - finns här 
http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=36174 

Gruppen gick genom anteckningarna från förra möte. Karina informerade om att pins med 
Ortsutvecklingsbudskapet inte var så lätta att få fram.  
 

3. Feedback från grupperna  
Alla tre grupper har bokat i första möte i vecka 35, Kultur och Fritid den 27/8, Stadsmiljö den 
28/9 och Centrum- och näringslivsutveckling 29/9. Alla datum ligger ute på kommunens 
hemsida.  
Karina ligger ut på Facebook och skriver om detta i det kommande nyhetsbrev för Färdplan 
Flen som skickas ut under vecka 34.  
 

4. Gruppernas uppdrag 
Karina gick genom ett bildspel som beskriver bakgrunden till ortsutveckling, hur 
arbetsmetoden för ortsutveckling ser ut och arbetsgruppernas uppdrag. Karina skickar 
bildspelet till alla sammankallande så det kan användas som information på första mötet i 
arbetsgrupperna. Viktigt är att det föras anteckningar från möten så alla kan följa arbetet. 
Anteckningarna kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Gruppen kom överens att man 
kan påbörja en SWOT analys på första möte med utgångspunkt i arbetsgruppens tema.   
 
Gruppen diskuterade sen hur vi får med de grupper som i dag inte är med.  
Gisela har redan pratat med ungdomar som besöker Ungdomsgården. De har många bra 
synpunkter och vill gärna vara med och påverka.  Förslagsvis bildas ett ”råd” där 
ungdomarna träffas och kommer med sina idéer, dessa förmedlas sedan till respektive grupp. 
Ett förslag var att ungdomarna kan visualisera sin fråga med en film. Elevrådet på skolan kan 
också vara en väg att nå ungdomarna. Karina tar kontakt med Jonas Axelsson, rektor på 
gymnasiet om detta.  
 

http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=36174


Sen diskuterade gruppen hur vi får med andra nationaliteter? Material behöver översättas till 
andra språk – Yvonne U hör med NBV angående översättning till Somaliska. Karina kollar 
med översättning till arabiska.  
Karina Krogh kontaktar KomVux och SFI för att få med information i dessa verksamheter.  
 
Vi noterade också att inte en enda man fanns med på kvällens möte, vilket vi hoppas är en 
engångsföreteelse. 
 

5. Uppdateringar på andra aktiviteter 
Torsdagsmarknaderna har varit ganska bra generellt, dock var juli inte alls lika välbesökt, 
men Yvonne tror att det kan ha och göra med den extrema värmen vi hade då. Någon 
funderade på om man inte skulle byta dag till lördagar? Marknaderna fortsätter tom oktober, 
sedan görs en utvärdering. En fråga för Centrumgruppen att bita i. Förslag: Lokala handlare 
någon gång per månad i ”Lästengången” 
 
Utegymmet - Monica Falk hör med Friskis och Svettis om det går att få instruktörer till det 
nya utegymmet. Flera tror att det skulle bli mer välbesökt om man bäddade in det i lite 
grönska. 
 
Kvitterkvällar – vad hände med dem? 
Flera personer efterfrågar detta som var ett uppskattat evenemang på sommarkvällarna. 
 
Hundrastgården – Carola mejlat uppskattat förslag på var den skulle kunna vara. 
 

6. Nästa möte 
Nästa möte 30/9 kl 18.00 i Thuleparken. Bra om arbetsgrupperna då har hunnit träffas två 
gånger. Karina bokar med Hembygdsföreningen.  
 
Stormöte 22/10 kl. 19.00-21.00 på BCPW. Karina bokar med Josefin.  
 


