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Närvarande: Lena Eklöf, Anita Andersson, Mats Blomberg, Per-Olov Lindström, Karl-Erik Lind, Jenny
Blomberg, Karina Krogh (vid pennan)
Återbud: Ulf Johannisson, Sten Blomgren
1. Minnesanteckningar från förra mötet
Lena och Jenny berättade att invigningen av ljusupphängningen på Bruket hade varit en succés.
Turistbyrå hade öppet, skateklubben sålde korv och kaffe och drygt 40 personer deltagare. Fast
inget i tidningarna EK eller Folket.
Karina ska kolla med Anna-Karin om bodarna och familjedagen.
2. Läget på bruket:
Karina informerade gruppen om att det pågår diskussioner mellan kommunen, stiftelsen och Unikabruket om att anlita en person under året att ta fram en verksamhetsplan för Bruket och arbeta
löpande med aktiviteter. Det finns bland annat möjlighet att söka pengar från Länsstyrelsen. Karina
återkommer med mer infor när beslut tas om vägen framåt. Än så länga arbetar Anna-Karin
Andersson som projektledare åt Stiftelsen för utveckling av Bruket. Idéer kan framföras till AnnaKarin.
Per-Olov informerade att man blir redo att gå igång med rivning på Bruket inom kort, men rivningslov
inte ansökt än.
3. Bomässa
Karina berättade att kommunen gärna vill ha in berättelser från ortsbor som deltagit i
ortsutvecklingsarbetet. Berättelserna ska användas i samband med Bomässan som Forum Flen
anordnar den 21 april i samarbete med kommunen. Kommunen söker representanter från tre olika
grupper från Hälleforsnäs; en relativt ung barnfamilj, vital äldre och en nyinflyttad familj. Gruppen
föreslog:
Jenny och Mats Blomgren som relativt ung barnfamilj
Anita Andersson som vital äldre och
Mickan och Claudia XX (5 år i Hälleforsnäs) som inflyttat hushåll. Jenny tar kontakt med dem och
återkommer till Karina/Marianne. Plan B Micke Lindqvist.
Deadline 5 april. Karina lämnar kontaktuppgifter till Marianne.

4. Koppling mellan Ortsutveckling och H-SAK
Karina berättade att de på andra orter har föreningarna undertecknat visionen för orten. Frågan kom
upp vad H-SAKs roll är? Karl-Erik är ny ordförande. Ursprungstanken för H-SAK är att vara
samordnande för ortens föreningar och vara en länk till kommunen. Ingen medlemsavgift tas ut från
medlemmarna. 5-7 föreningar är med i dag; PRO, Folkets Hus, gymnastikföreningen, Ok Stjärnan,
IOGT, bruksvävarna, HIF. Styrelsemöte 3 gånger per år, 5 i styrelsen. H-SAK tar hand om badet och
har gjort en tävling om logga för Hälleforsnäs. Gjuteran som marknadsföring. Verksamhetsplan finns
inklusive Valborgsmässa och städdag.
Gruppen var överens om att samarbetet behövs. H-SAKs nästa möte den 16 april. Karl-Erik bjuder in
sammankallande för ortsutvecklingsgrupperna att delta på mötet för att diskutera vidare hur man
kan samarbete.
Karina informerade också om att det finns et nätverk av bygderåd i kommunen, som det är bra om HSAK är med i. Karina skickar Karl-Erik Krister Karlssons (sammankallande för nätverket)
kontaktuppgifter, så att Karl-Erik kan delta i nätverket.
5. Ungdomar
Karina berättade om mejl från ungdomar som bor i Hälleforsnäs och som vill vara med att utveckla
kommunen. Lena känner den ena och kommer att prata med honom om att vara med i
arbetsgrupperna.
6. Byggstenar
Karina gav en snabb bakgrund till byggstenarna och hur de ska användas för att ta fram visionen.
Byggstenarna har varit ute för diskussion i alla grupperna och följande kommentarer kom tillbaka
från grupperna:
Mats’ grupp:
•
•

För in kulturhistoria i Kultur
Naturen; HoChi Ming leden bör vara med och inkluderas, ex: Ge fan att åka till Norlland
stanna här
• Lista på Naturpärlor
• Handel; möjlighet att utveckla befintlig och ny handel, låsa oss inte vid enstaka saker.
• Engagemang och trygghet; lägg till något om trafik – tryggare trafiksituation
• Kommunikationer: lägg till att järnvägen är viktig; TGOJ banan
• Estetik - Utseende mässig
Lenas grupp:
•
•
•
•
•

Levande Folkets Hus; levande mötesplats över generationsgränser genom café och använda
kompetensen som finns ivävstugan och delge den till den yngre generationen.
Biblioteket måste lyftas fram.
Naturen; Taljsjön och badet
Handel; visa vad vi har
Kommunikationer;

Karina berättade om kommunens övergripande visionsprocess och hur byggstenar och visionen hade
tagits fram. Nästa steg för visionsgruppen är att formulera beskrivningar av byggstenarna och sedan
visionen.

Gruppen kom överens att träffas en gång till och beskriva byggstenarna. Som förberedelse inför
mötet får olika deltagare ansvar för att gå genom all material som redan tagits fram och komma med
förslag på formuleringar som gruppen sen kan diskutera.
Kultur; Lena
Natur; Mats
Kommunikationer; Per-Olov
Engagemang/trygghet; Anita
Handel; Jenny
Nästa möte: lördag den 14 april kl. 14 hemma hos Mats och Jenny.
Nästa möte i hela gruppen den 16 april kl 18-20 på Edströmsvallen. H-Sak börjar kl. 19. Karl-Erik
bokar lokal.

