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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Flen - staden mellan sjöarna
Fördjupning av översiktsplan

I kommunen pågår arbete med att ta 
fram en fördjupning av översiktsplan 
för Flens stad. 

Planen ska visa hur mark- och 
vattenområden och bebyggd miljö ska 
användas, utvecklas och bevaras.



-God planberedskap för att tillgodose behovet av områden för 
bostäder, industri, handel, skolor, vård och omsorg med mera. 

-En stark stadskärna.

-En grönare stad.

-Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer.

-Ökad tillgänglighet för alla grupper i samhället

-Bra lokalisering för ny bebyggelse utifrån klimat och hållbarhet.

Målbild vid planperiodens slut  - år 2025-2030



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Geografisk 
avgränsning
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Hur ska centrum utvecklas? 
Vilka delar är mest angelägna att förändra? 

Var finns Flens bästa platser och hur förbättrar vi dem?

Var och hur kan boendet utvecklas? 
Områden, boendealternativ m m.

Var rör man sig helst i Flen, till cykel och fots? 
Saknas det gångstigar eller cykelbanor någonstans?

Är de parker och grönområden vi har bra? 
Behöver vi förändra? Behöver vi fler? 

Biblioteket och BCPW, april 2013
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Centrum – norr om 
järnvägen: 1
Centrum – söder om 
järnvägen: 10
Salsta: 5
Nybble: 5
Brogetorp: 5
Flensby :2
Bjurtorp: 2
Orrö: 5
Annat: 1
Bettna
Flenmo
Fornebo
Hammartorp
Hälleforsnäs
Högklint
Landsbygd
Lantgård utanför Flen
Mellösa: 3
Orrhammar: 2
Skebokvarn
Skiringe Rosenbad 
(Nära Ekborgen)
Tegelvägen
Uppsala, ibland hos 
föräldrarna i 
Brogetorp
Yxtaholm

Centrum – norr 
om järnvägen: 8
Centrum – söder 
om järnvägen: 5
Salsta: 13
Nybble: 7
Brogetorp: 8
Flensby: 3
Bjurtorp: 1
Orrö: 3
Annat: 
Scheelegatan
Hälleforsnäs
Otahita
Öja
Mellösa
Malmköping: 2
Malmö

Villa: 28
Radhus: 7
Lägenhet: 12
Annat: Flygelbyggnad
Lantgård som jag äger
Fritidshus

Villa: 22
Radhus: 4
Lägenhet: 23
Annat: i bilen

Privatägt: 32
Bostadsrätt: 9
Hyresrätt: 5
Kooperativ 
hyresrätt
Annat

Privatägt: 18
Bostadsrätt: 6
Hyresrätt: 18
Kooperativ hyresrätt: 1
Annat: 2



Privatägd villa i Nybble
Katrineholm
Centrum- norr om järnvägen, 
hyreslägenhet
Centrum eller där jag bor nu (Flensby) till 
en privatägd villa
Privatägd villa i Brogetorp: 2
Stockholm, på gata, rak väg: 2
Någonstans vid Taljasjön, privatägd villa
Hollywood, vita huset: 2
New York, slott
Privatägt radhus i Malmö
Privatägd villa, inte i Flen
Hus, ej i Flen
Stor villa i Stockholm
Villa var som helst
Hus vid Bjuren, bostadsrätt
Hus vid Bjuren
Nybble, lägenhet, bostadsrätt
Stockholm
Plugga utomlands
Hus: 2
Inget speciellt område, privatägd villa: 2
Privatägd villa vid Talja
Norrköping/Linköping, lägenhet: 2
Järnvägen, bostadsrätt/privatägt
Stan
Lägenhet mitt i centrum

Vasagatan 2 A
Nybble (om jag måste flytta, trivs bra där jag 
bor), till privatägd villa
Inte nu, möjligen till landet, till villa/gård, 
Privatägt
Nybble/Villagatan till privatägd villa
Flensby, radhus
Jag är nöjd men kanske hus i Brogetorp
Salsta, lägenhet
Landsbygd, villa, eget
Hammarvallsområdet, villa, privatägt
Brogetorp, villa
Något äldreboende i centrum, hyreslägenhet 
med stor balkong
Nybyggt vid Slottsängen, privatägd villa eller 
bostadsrätt
Sundtorp nya i Mellösa, hyresrätt
Villagatan, privatägd villa
Privatägd villa i centrala Flen: 4
Hyresrätt i ett hus med hiss i södra eller norra 
centrum
Privatägd villa i Flensby
Privatägd villa i Brogetorp
Privatägd villa i centrum/Orrögatan 55 st

Nej! 2 st
Bor kanonbra!
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Mitt barnbarn vill ha 
skateboard park, och då 

vill ju jag också det.
Mer inbjudande parker, vackra 

rabatter och inbjudande 
grönområden, även nära 

centrum. Vackra spaljéer med 
t.ex. rosor vid bänkar gör 

mycket. 

Föråldrad service, nya 
böcker till biblioteket 

behövs!

Jag tycker att det vore bra att 
kunna bygga in villor i växthus 
eller bygga andra alternativa 

boenden även i samhället Flen.

Utegym – Det finns 
många kommuner för 
innevånarna att kunna 

träna och bli friskare. Ska 
ligga på en central plats, 
inte Hammarvallen, inte 

Orrestaö. 

Röj upp runt ån och gör en åpromenad!
Plantera mera träd – varför 

inte ett arboretum!

Skyltar vid Stambanan 
- ”Flen – Här har 
stadsministern 

”sommarstuga” vid 
Harpsund. – Här föder 

kungen upp kor vid 
Stenhammar.”

Bevara Sveaplan

Rastplats för hundar




















