
 

      
      

 
 
 
 
Ortsutveckling Flen – Stormöte den 28 april 2013 
Sammanställning av open space-diskussionerna 
 
Centrum och näringslivsutveckling 
 Flytta ner biblioteket och bank till Lästen för att få fler butiker i skyltläge och i 

bottenplan 
 Ett till Apotek (i Katrineholm finns 5-6 st) 
 Utökade öppettider på biblioteket samt fler aktiviteter i centrum 
 Facebook är bra – gratis marknadsföring 
 Loftet – vad händer? 
 Lokala handlare samverkar 
 Fler händelser på scenen i Lästen och Violtorget – mer lokala aktörer 
 Hur blir det med färghandeln? 
 Bättre/konkret information och service vid tillstånd och lagar ex. checklista 
 Övernattningsmöjligheter både för näringsliv och för turism 
 Vad händer på vintern? Många aktiviteter på sommaren. 
 Minskad lokal köpkraft , ny köptrohet – få flera att handla lokalt 
 Nytt ”BP” 
 Få hit besökare och företag ex. annonskampanjer 
 Rabatthäften till hushållen 
 Dam- och herrbutiker saknas i dag 
 Ej bibliotek i Lästen 
 Nya företag – stöd till företag av kommun -> lots 
 Använd centrum 
 ”Fest i Flen” – varför inte i centrum? Tänk på lokala handlare och butiker 
 Centrum som en mötesplats (torghandel och lotteriförsäljning, boulebanor, små 

hus/stugor) 
 Få hit H&M, Dressman 
 Saluhall i godsmagasinet eller i Lästen 
 Fokusera på etableringar och stötta nya aktörer 
 Varför stängs affärer i Lästen? 
 Fler butiker i Lästen 
 Fler affärer i skyltlägen 
 Lager 157 in till Flens centralort 
 Hyr ut gamla OK 

 
  



Stadsmiljön 
 Bostadsområden (integration blandade åldrar, Fisklisas tomt?, bostadshus 55+) 
 Hundrastgård? 
 Flen kluvet av järnväg – Hur förbinda? 
 Gårdssjön (fontän, belysning) 
 Sveaparken (mer evenemang sommartid, restaurang – ej snabbmatställe, anlägga 

vattenspegel som i Katrineholms stadspark, göra mer kuperad, isbana på vintern med 
musik – ej hockey!) 

 Orrestaö (lekplats, mer sand, bänkar, rusta upp camping – hyra ut, permanenta grillar, 
fixa till servicehus, hundbad, odlings- och övernattningsmöjligheter) 

 Åpromenad (paddling på ån, enklare för rullstolsbundna, barnvagnar och rullatorer, 
med häng- eller flytbrygga längs åkant, bro/tunnel över järnvägen) 

 Utsmyckning (grönt, planteringar, välstädat, belyst i buskage och fasader, gatukonst, 
utomhusutställningar, väggmålningar – skolor) 

 Hur förbättra ”flödet” intill Violentorget? 
 Göra promenader lättillgängligare, skylta upp de olika stigarna och promenadstråken t 

ex Talja + Gårdssjön, promenad-app – ”Vart går du?”, träningsplats längs med 
promenader 

 ”Gerillaodling”, låta folk odla på platser som inte utnyttjas till något vettigt 
 Alla tar ansvar att hålla staden ren, t ex plocka upp hundbajs 
 Färdigställa promenadväg längs Flensån 
 Skapa stadspark i del av Sveaparken i anslutning till gatuköket 
 Åpromenad med kaffestuga 
 Staden mellan sjöarna låter bra men nåbarheten behöver bli bättre, märkning av 

strövstigar osv. 
 Gårdssjön – rent vatten för att kunna bada i 
 Äventyrsbana på minigolfbanan 
 Sinnenas trädgård i Sveaparken 
 Bra integrerade bostadsområden 
 Fortsätta att göra Flen vackrare, konst och skulptur 
 Stenhammars slott – kan det göras tillgängligt? 

 
Integration och mångfald 
 Praktikplatser 
 Musik-kultur tillsammans 
 Aktiva ungdomar 
 Projekt: lättare att starta företag. Samtala med fastighetsägare om hyrorna är för höga.  
 ”Kompisdag” 
 Göra kommunen attraktiv för unga människor, börja i skolan och i föreningarna – 

Stolta Flensbor 
 Fråga ungdomar vad de vill 
 Hitta kommunikationsvägar 
 Bättre studie- och yrkesvägledning anpassad till de behov som finns 
 Företagare som mentorer för personer som vill starta företag 
 Mötesplatser – lära känna varandra och utveckla språket 
 Organisera stödverksamhet t ex pensionärer/seniorer som hjälper invandrare 



 
Kommunikationer 
 ”Kulturtåg” från st. -> Vingåker helger, stannar ”överallt” 
 ”Busscharter”, om tillräckligt många är intresserade ordnar vi busstransport den … kl.  
 Bredband: EU:s krav på hastighet, fiber, inflyttning, företag 
 Persontrafik på TGOJ-banan 
 Ringlinje för busstrafik, t ex anpassad för gymnasieelever 
 Förbindelserna buss Flen – Hälleforsnäs 
 Cykelbanor (mellan tätorterna, sommarcykelbanor, cykelpaket-turism, cykeluthyrning, 

Brogetorp-Flensby) 
 Prioritera gående/cyklande framför bilisterna i centrum 
 Man vänjer sig vid att köra långsamt i centrum, det blev bra! 
 Bättre belysning Norra Kungsgatan 
 Planfi korsning Varia-övergången 
 Sätt 40km/h i hela Flen, 60 km/h vid Ekborgen 
 Ansl. SL 
 Fler avgångar kvällar 
 Stockholm/Norrköping, Flen, Eskilstuna 
 Säkerhet – barn nära Gårdssjön, staket behövs 
 Bättre kommunikationer till och från Stockholm och Nyköping 
 Bredband: möjlighet för alla att ha minst 100 mb internet till 2020 

 
Kultur och fritid 
 Mer musik i kyrkan 
 Samarbete kyrka – kulturskola 
 Allaktivitetshus kultur (ej bibliotek) integrerat 
 Exponering av kommunens konst för allmänheten 
 Konstgräsplan Hammarvallen 
 Godsmagasinet nyttjas för konst och kultur för alla åldrar 
 Bättre information till nyanlända (kultur/fritid) 
 Mer aktiviteter för äldre och yngre tillsammans 
 Ej skateboardpark i Sveaparken! 
 För mycket stängt på semestertid  
 Marknadsför kommunens idrottsföreningar och anläggningar 
 Vänligt bemötande i simhallen 
 Mer info till nyanlända, stadsvandring, infotavlor 
 ”Kulturtåg” med stopp bl a i Flen (Stockholm – Vingåker) 
 Natt fredag – lördag 
 Mer öppet biblioteket 
 Mer planteringar kring spåren 
 ”Lekplats” för äldre, spontan idrottsplats 
 Permanenta skid-/vandringsspår (el) 
 Ökade bidrag till föreningar (ger poäng i enkäter) 
 Lästengången! 
 Hälsostråk med styrkeredskap 

 



Barn och ungdomar 
 Fler allmänna lekplatser med större utbud för yngre och äldre med fika och grillplatser 

t ex busland i Skjortan/Violengången 
 Klotterplank 
 Använda elevråd som utgångspunkt till ett ungdomsråd 
 Ungdomar måste få läxhjälp 
 ”Elitskola” – få stöd och utveckling. Mer drama, musik, estetiskt lärande 
 Mer fritidsaktiviteter för unga tjejer (t ex dans, teater) 
 Flen have to discover a strategy to integrate and communicate young people in the 

process of developing and bring up new ideas in the commune 
 Bredare utbildningsmöjligheter (lärling, spetsutbildning mm.) 

 
Anda och stolthet 
 Stolthet – börja med dig själv 
 Samarbeta 
 Stort föreningsutbud – kommunicera ut utbudet som finns 
 Lokala ambassadörer 
 Bypolitik – bytänkande 
 Intervjua de som flyttar från eller till Flen (orsak till inflyttning alt. utflyttning) 
 Lever i det förflutna med missnöje, utan lösning på problemet 
 Självkänsla 
 Klimat 
 Kärlek och respekt 
 Alltid för tidigt att ge upp! 
 Få bort tråkighetsstämpel på Flen. Ge Flen en självkänsla. En plats man talar väl om 

bland kommuninvånarna. 
 
Vård och äldreomsorg 
 Sträva efter att vara bäst! 
 Närhet, positiv livsmiljö 
 Locka hit 55+, ”Bra boende på livets höst”! 
 Idéer till framtida/framtidens äldreverksamhet ”kulturcenter” (Allmänna arvsfonden) 
 Bättre samhällsinformation om hur ”man gör” 
 Individuell omsorg, en möjlighet? 
 Finns goda exempel i andra kommuner? 
 Äldres dag (tyg barnens dag), främja generationsöverskridande möten och nätverk 
 Ensamhet, ett stort problem 
 Mötesplatser 
 Föreningssamverkan – stötta och utveckla pensionärsföreningar (väntjänst) 
 Mer ”stöd” till dementa (dagligen) 
 Mer djur i omsorgen (4H) 
 Fixarstöd 
 Delta i och uppmärksamma forskning 
 Kultur i vården (läsa, sjunga, film) 

 
 


