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Närvarande: Lena Eklöf, Mats Blomberg, Jenny Blomberg, Sten Holmgren, Ulf Johannisson, PerOlof Lindström, Karl-Erik Lind, Tilda Malmsten

Dagordning
1. Minnesanteckningar från förra mötet
2. Uppdatering från arbetsgrupperna (7 min per grupp)
3. Hur hanterar vi Bruksfrågorna/förslagen?
4. Planering av stormötet den 7 feb
5. Nästa möte

Punkt 1 Minnesanteckningarna från förra möte
Gruppen gick genom anteckningarna.

Punkt 2 Feedback från arbetsgrupperna
Kultur och Fritid; Tilda rapporterade att många saker diskuteras på förra möte bland annat att
möjligheten att dela upp gruppen, fokus på respektive Bruket och Folkets Hus. Förslag från Kaarin
Bonde Jensen att göra hjärtan i träden i hela orten.
Gruppen har börjat prioritering och ser följande som första prioritering;
renovera personalhuset/Kolhuskrogen, skyltning, vandrarhem, Sörmlandsleden som sköts av en ideell
förening, Folkets Hus – renovering köket, julmarknaden på Bruket.
2. prioritet är längre öppningstider på ungdomsgården, volleybana – evt med finansiering från
Ungdomsleader.
Trafik, boende, miljö; Mats berättade att fokus har varit på promenadstråket runt bruket – väntar just
nu på Strandskyddsdispens från nämnden. Arbetet har inkluderat mer avverkning än först förväntat.
Andra saker gruppen har diskuterat är att få upp nya badhytter till sommar och återställa det gamla
badet (inte kommunalt). Gruppen har också börjat att fokusera på resten av samhället ; centrum och
trafik – långsamt arbete med Trafikverket, belysning av träden - mycket trevligt!
Belysning på skorstenen på Bruket– Karina kollar med Anna-Karin.

Mats ställde frågan till H-SAK; skyltar till gamla torp och historier efterfrågas. Vart finns kunskapen?
I Hembygdsföreningen möjligen. Tidigare tillfrågat men inte intresserad. Gjuterimuseet var inte heller
intresserad i denna fråga. Sten tar upp det på HSAK nästa möte. Kerstin Johansson evt. en bra person
att involvera.
Sörmlandsleden; kan möjligen utvecklas tillsammans med skolan. Mats kontakter Arne.
Besöksnäring, näringsliv och marknadsföring; Jenny rapporterade att det mest varit information på
senaste möte. Ingrid G informerade om kommande möte med Lager 157. En skoaffär har blivit
kontaktat. Behöver få med dem mindre näringsidkare i Hälleforsnäs; smycken, chokoladpraliner.
Bodarna ritningar håller på att tas fram.
Gruppen arbetar med informationstavla vid turistbyrån – ska fyllas med text och karta (är under skits).
Förslag finns för information – Jenny mejlar ut förslagen, och sedan kan alla komma med förslag.
Lena efterfrågade karta över cykelbanor, Sörmlandsleden. Jenny skickar till Lena.
Karl-Erik och Ulf presenterade sina idéer:
Idé no. 1: att engagera Lager 157 i utbildningar i kläddesign för ungdomar. Karl-Erik skriver upp
idéen och skickar till Karina/Ingrid G.
Idé no 2: Bil träffar på platsen framför Lager 157. Ulf beskriver idéen och skickar till Karina

Punkt 3 Vad gör vi med bruksfrågorna?
Karina berättade att idéen uppstått att försöka samordna frågorna runt Bruket som kommer upp i alla
grupper. Skapar man en egen Bruksgrupp är risken att engagemanget försvinner från dem andra
grupperna. I stället kommer Karina att kalla in till ett möte (men inte en grupp om Bruket) och bjuda
in Stiftelsen, Ingrid Gustafsson, Lager 157 och de som varit drivande i bruksfrågorna. Syftet med
mötet att klargöra vad förutsättningarna för utveckling av Bruket är och med utgångspunkt i detta
prioritera vilka av idéerna runt Bruket som grupperna ska ta vidare.

Punkt 4 Planering av stormöte 7 februari
Karina redovisade hur visionsprocessen i kommunen har ägt rum. Processen har inkluderat att
analysera trender, hot och möjligheter, utmaningar, för sedan att skriva ett brev från framtiden. Utifrån
breven har byggstenar tagits fram. Byggstenarna har varit underlaget för formuleringen av visionen.
En del arbete har redan gjorts i Hälleforsnäs, men kanske ett större fokus behöver göras på
omvärldsanalysen. Gruppen kom överens att Karina lägger upp process för stormötet den 7 feb. –
använda bilder i stället för text. Mats skickar bild
Karina kontakter Peter för att få ungdomar till stormötet
Lena skickar affisch till förskolan (förskolan och skolan)
Gruppen kom överens att träffas en halv timme innan stormötet för att gå genom programmet.
Mats tar kontakt med Jarmo om artikel i Allahanda den 30 januari. Sammankallande träffas den 17
januari för att sätta ihop artikel. Deadline den 23 januari. Karina skickar annons till Jarmo.

Punkt 5 Nästa möte
Onsdag den 15 februari 18-20 Edströmsvallen.

Dagordning:
Byggstenar
Koppling till HSAK

Övrigt
Karina återkommer om info om skyltar för Hälleforsnäs.

