
Välkommen! 
Stormöte 22 oktober 2013

Ortsutveckling  
FLENS STAD  



Dagens program 

19.00  Välkommen 
19.05   Intro till Färdplan Flen och   
  ortsutveckling  
19.15 Rapport från arbetsgrupperna  
19.45 Fördjupad översiktsplan för Flen 
19.55 Fika 
20.10 Flens stad 2019 
  - Hur går det till? och grupparbete 
20.45 Nästa steg 
21.00 Tack för i kväll!



• Flens kommuns arbete med 
kommun- och 
varumärkesutveckling 

• Beslut i kommunfullmäktige i 
hösten 2009



Faser i Färdplan Flen

               Projektdirektiv 2010-2019

Planerings- och 
visionsfas  

2010-2011

Strategi och 
projektutveckling 
2012-2013

Strategi och 
projektutveckling 
2014 - 2019

Årliga projekt/genomförande planer och redovisning



Kvällens program

• Välkommen    19.00 

• Hur kom vi hit?    19.10 

• Presentation av bygderådet 19.20 

• Handlingsplanen 2012   19.55 

• Förslag på vidare arbete 

• Utvärdering    20.30 

• Tack för denna gången!  20.55 



Ortsutveckling
Mål  

Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare 
utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i 

kommunen.  

Mål för Flens stad 
• Att utveckla en vision och långsiktig handlingsplan



Processen
Fas Mobilisera Visionera/ 

planera
Genomföra Avsluta

Mål Skapa 
förutsättningar

Ta fram vision 
och 
handlingsplan

Genomföra 
åtgärderna i 
handlings-
planen

Avsluta 
handlings-
planen

Aktivitet Stödja lokala 
aktörer att bilda 
samverkans-
former på orten 

Stormöten, 
arbetsgrupper,  
analys, 
prioritering, 
visionsarbete,q
uickfixes

Åtgärderna tas 
upp i 
nämndernas 
verksamhets-
planer, 
återkoppling/ 
uppföljning, 
information

Utvärdera 
arbetet, 
förbereda nästa 
handlingsplan

Tidsram 0-12 månader 12-16 månader 3-5 år 6-12 månader

Samverkan



Ortsutveckling  
Flens stad



Hur kom vi hit?

• Stormöte 28 april 
• Fyra arbetsgrupper bildat (maj) 

– Centrum- och näringslivsutveckling 
– Stadsmiljö 
– Kultur och Fritid 
– Samordning/vision 

• Möten i arbetsgrupperna (augusti - ) 
• Stormöte i kväll!

www.flen.se/ortsutvecklingflen



Arbetsgruppernas uppdrag
• Analys av förutsättningarna för 

utveckling   
• Förslag till åtgärder i handlingsplanen 
• Bidra till visionsarbetet 
• Vem: de som är intresserade och 

tjänstemän från kommunen

www.flen.se/ortsutvecklingflen



www.flen.se/ortsutvecklingflen



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Flen – staden mellan sjöarna
Fördjupning av översiktsplan



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. 



Samhällsbyggnadsförvaltningen

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





Samhällsbyggnadsförvaltningen

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















Ortsutveckling Flens stad

FIKA!



Vision  
  

Flens stad 2019



Flens stad 2019 



SWOT-analys – strenghts, weaknesses, opportunities, threats  



Ortsutveckling Flens stad

• Nästa steg: 
– arbetsgrupperna jobbar vidare med analys och 

idéer 
– Dokumentation skickas till alla som lämnat 

kontaktuppgifter 
– Nästa stormöte i början av 2014  
– Följ arbetet på Flens kommuns hemsida 

www.flen.se/ortsutvecklingflen



Tack för i kväll!

Ortsutveckling Flens stad


