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Välkommen!
Krister Nilsson från Hälleforsnäs Samarbetskommitté hälsade alla välkomna till det första
mötet i Ortsutveckling Hälleforsnäs och lämnade ordet till Lars Rådh, kommunchef i Flens
kommun.
Bakgrund och utgångspunkt för Ortsutveckling
Lars Rådh inledde med att berätta att Ortsutveckling nu är på gång i Malmköping och
Sparreholm och med detta möte inleds arbetet även i Hälleforsnäs. Lars berättade om
bakgrunden för ortsutveckling; orternas utveckling är viktigt liksom de människor som vill
göra sin ort bättre. Hälleforsnäs har en fantastisk historia men de senare åren har antalet
invånare minskat vilket har lett till ett sämre underlag för service på orten. Varken kommunen
eller invånarna på orten kan lösa dessa problem eller utmaningar själva men många saker går
att göra bättre om invånare och kommunen arbetar tillsammans. Det har bland annat arbetet i
Malmköping visat.
Många frågor tar tid att göra något åt och därför måste man vara uthållig i arbetet. Det kräver
tid att fånga upp vad folk vill, komma överens och förankra idéer och tanker. Därför gäller det
att arbeta både långsiktigt med de stora frågorna och på kort sikt identifiera quick fixes –
saker det går att förändra på kort tid.
Ortsutvecklingsarbetet har utgångspunkt i att de olika orterna har särskilda förutsättningar och
olika hjärtefrågor som engagerar invånare. Engagemanget på de olika orterna är viktigt att
fånga upp och ge plats åt för att sedan kunna diskutera vad kan vi göra tillsammans och vilka
som vill vara med i processen.
Kommunen kan inte genomföra allt på en gång och en rad saker står utanför kommunens
ansvarsområde och påverkan. Men vi har större kraft och tyngd gentemot andra instanser som
SJ och trafikverket om vi har ortens befolkning med oss.
Målsättningen för ortsutveckling under 2011 är att ta fram en vision och en handlingsplan för
Sparreholm och Hälleforsnäs. Dessa ska sedan antas av kommunfullmäktige med budget. På
sikt ska alla kommunens orter ha en vision och handlingsplan.
Lars avslutade med att understryka att vi måste dra nytta av varandra för att åstadkomma en
positiv utveckling både i orterna och hela kommunen.

Färdplan Flen
Karina Krogh, projektledare för Färdplan Flen berättade om Färdplan Flen som ortsutveckling
ingår som en del av. Kommunfullmäktige beslutade i hösten 2009 att dra i gång Färdplan Flen
som en respons på de utmaningar kommunen står framför med minskande befolkningstal,
minskande kommersiellt utbud och en omställning inom industrin.
Karina gick genom de 5 olika delprojekt som Färdplan Flen kommer att arbeta med under
2011:
 Flens kommun 2019 där en vision för hela kommunen ska tas fram i dialog med
invånarna och politiker.
 Ortsutveckling med fokus på Sparreholm och Hälleforsnäs och stöd till Mellösa, Flens
tätort och Bettna
 Attraktiv arbetsgivare, som fokuserar på att göra Flens kommun mer
konkurrenskraftig när det gäller att hålla på och rekrytera personal
 Effektiv organisation, där kommunen arbetar internt för att förbättra strukturer och
processer
 Dialog och Delaktighet där en politisk beredning har initierats för att utveckla former
för medborgardialog.
Erfarenheter från ortsutvecklingsarbetet
Hans-Erik Eriksson, planingenjör på Flens kommun, berättade om varför det är viktigt att
arbeta med visioner och delade med sig erfarenheterna från ortsutveckling i Malmköping.
En vision är en ledstjärna i ett utvecklingsarbete och ger kraft och energi till arbetet. I
Malmköping har visionen tagits fram genom en process där invånarna fick möjlighet att delta
i öppna möten och framtidsdialog. Den slutliga versionen formulerades sedan av en grupp
med representanter från Malmköpings olika föreningar och antogs av kommunfullmäktige i
december 2010.
Arbetet med ortsutveckling i Malmköping initierades i hösten 2008 och under 2009 arbetade
en rad arbetsgrupper med att analysera möjligheterna för utveckling i Malmköping. Detta
inkluderade rådslag om rondellutsmyckning och ansökan om statlig medfinansiering. I
december 2010 gick en handlingsplan till kommunfullmäktige för beslut.
Lärdomarna från ortsutveckling Malmköping är att arbetet har samlat krafterna och gett det
frivilliga engagemanget en ny arena samt stärkt samarbetsklimatet. Surdegar blev till
konstruktiva diskussioner. Andra lärdomar är att arbetet tog lång tid och att visionen borde ha
kommit tidigare. Viktigaste slutsatsen är att arbetet inte slutar med handlingsplanen och
visionen, tvärtom måste det fortsättas.
Ortsutvecklingen i Sparreholm drog i gång i januari och fyra arbetsgrupper arbetar nu med att
ta fram en analys av ortens utvecklingsmöjligheter. All dokumentation från arbetet, inklusive
minnesanteckningar från möten med mera finns på kommunens hemsida under
ortsutveckling. Detta öppna arbetssätt är viktigt för att säkra arbetet är så inkluderande som
möjligt.
Hur ska Hälleforsnäs utvecklas? Grupparbete
Efter presentationerna ställdes frågan; Hur tycker ni att Hälleforsnäs ska utvecklas över de
kommande 5-10 åren? Deltagarna delades in i grupper på 5-10 personer och varje grupp fick
tilldelad blädderblockspapper och pennor och skrev ner alla idéer och tanker som kom fram
under diskussionerna. Efter ungefär 40 minuters diskussion fick deltagarna prioritera mellan
alla förslag och idéer för att kunna skapa en bild av de viktigaste frågorna.
Varje grupp redovisade vilka tre frågor/förslag som hade blivit högst prioriterade:

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Fler affärer vid Lager 157
Promenadstråk mellan stationen och bruksområdet
Skateboardpark
Musikfestival på bruksområdet
Aktiviteter för unga
Cykelbanor
Brukssjöbad
Vägunderhåll med cykel och gångbanor
Fler butiker vid Lager 157
Cykelbanor
Promenadväg vid Bruksjön
Bevara och utveckla gamla hus
Fortsätta utvecklingen på bruksområdet
Upprusta vägen mellan Hälleforsnäs och Flen
Få belysning på bergsmassivet vid Tallsjö ??
Skidbacka
Rondell utsmyckning med staty av gjutare
Skateboardramp/Fotbollsplan
Värna om mötesplatser som Folkets Hus
Äldreomsorgen; äldre ska bo och äta gott!
Mer information om Hälleforsnäs t.ex. på stationen
Utveckla bruksområdet
Promenadstig runt Bruksjön
Bensinmack
Äldreboende
Fler butiker
Röjning av sly på kommunägd mark kring bruksområdet
Flytta scoutstugan till Blåsut och Väderhatten och gör det till en
hembygdsgård
Graffitivägg och replokaler
Träffpunkt för ungdomar
Skateboardpark vid fd EGABhuset
Hälleforsnäs Kulturhuvudstad 2019; gör Hälleforsnäs till kulturnavet
för Mälardalen med vandrarhem, skulpturpark med mera.

En ytterligare kommentar var att kommunikationerna mellan Hälleforsnäs, Flen och
Eskilstuna behöver förbättras, särskilt på nattetid.
Vad händer nu?
Karina Krogh tackade för gruppernas redovisning och poängterade att det i förslagen fanns
både saker som kommunen, invånarna, föreningarna och/eller näringslivet i Hälleforsnäs kan
arbeta med. Det finns också saker som vi kanske inte direkt kan göra något åt, men
tillsammans kan påverka.
Karina berättade att arbetet från alla grupperna kommer att sammanställas. Kommunen söker
en grupp frivilliga som utifrån all materialet vill hjälpa att identifiera teman för arbetsgrupper
för fortsatt arbete med dessa teman. När teman har identifierats är det fritt för alla
Hälleforsnäsare att delta i arbetsgrupperna.
En grupp på 14 personer anmälde sig som frivilliga att ingå i sammanställningsgruppen.
Kommunen kommer inom kort att sammankalla till ett möte med denna grupp.

Karina tackade alla för en inspirerande och energirik start på ortsutveckling Hälleforsnäs, som
är en lovande början på arbetet att utveckla Hälleforsnäs!

