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Kultur och Fritid 
 

 

Minnesanteckningar 110926 

 
Närvarande: Carine Holegård, Roger Eklöf, Kaari Bonde Jensen, Lena Eklöf, Harrieth Larsson, Katri 

Andersson, Peter Sjöldin, Tilda Malmsten 

 

 Vi gick igenom förgående protokoll och swoat analysen. 

 

 Carine Holegård fick informationen om att det är möjligt att måla upp texten, Kolhusteatern, 

på fasaden till portvaktshuset på Bruksområdet. Kostnad för föreningen är ¼ av den totala 

kostnaden. Fasaden behöver rustas upp innan texten målas dit. Även Lager 157 blir informerad 

om detta av Näringsliv, service och marknadsföringsgruppen. 

 
 

 Kaarin Bonde Jensen informerade att hon har varit i kontakt med Karin Krog ang Nordisk konst 

som anordnas i Sverige vart annat år.20011 arrangerade Eskilstuna kommun den utställningen. 

Kaarin har presenterat för Karin Krog vilka möjligheter det finns för Flens Kommun att anordna 

en sådan utställning år 2013 i Hälleforsnäs. Nordisk konst lockar ca 14 000 besökare. 

 

 Det togs upp i gruppen, att nu när skulpturparken är etablerad behövs en professionell 

projektledare som driver fortsatt utveckling av skulpturparken. 

 

 Peter Sköldin gav oss inblick i vad som händer med ungdomsgården och den eventuella flytten 

till Folketshus från Fredriksberg.  Det är i en positiv anda som ungdomsgården flyttar in sin 

verksamhet i Folkets Hus. Ungdomsgården och fritidsgården drivs under eftermiddagarna och 

ett par kvällar i veckan. 

 

 Vi diskuterade också att vi behöver representanter från föreningslivet, ex Hälleforsnäs 

idrottsförening, gymnastikförening, Ok-tjärnen, Secon Floor, Folketshus m.fl. Det finns större 

förutsättningar för föreningarna om de stöttar varandra genom att samarbeta. 

 

 Frågan om skylten/skyltarna in ”Välkommen till Hälleforsnäs” kom upp. Den skylten är under 

bearbetning. Det är som förslag på att bilden på Kolhuset, ska vara bilden på skylten och 

texten är ännu inte bestämd. 

 

 Vi fyllde även på  SOWAT analysen. 

 

 I hopp om att det blir fler deltagare i vår grupp, kommer vi på nästa möte att fortsätta fylla på 

vår Swoat analys. Vi ska sedan fortsätta vårt arbete genom att göra analys av förutsättningar 

för utveckling med mål och förslag till åtgärder. Vi kommer att arbete ut ifrån Swoat analysen. 
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1. Förutsättningar för utveckling:  

Redogöra vad som gäller för temat och vad arbetsgruppen tycker är viktigt 

 

2. Mål för utveckling: 

Det här vill vi konkret uppnå 

Det här är våra önskemål och behov 

 

3. Förslag till åtgärder: 

Dvs: Det här behöver genomföras för att vi ska förbättra förutsättningarna och nå målen. 

Åtgärder, Ansvarig, Resurser, Prioritet 

 

Nästa möte: tisdagen den 11 oktober kl:18.00 i Folkets Hus. Välkomna! 

 

 

SWOAT analys  

Styrkor 

 Lokalerna på Bruksområdet 

 Kolhusteatern 

 Konst erfarenheter/ 

möjligheter/kompetens 

 Vandrarhem 

 Bruksmarknaden 

 Turistbyrån 

 Lager 157 

 Vacker naturmiljö 

 Skateboards klubben  

 Folketshus 

 Föreningslivet Ok-tjärnen, HIF, HGF, 

Kolhusteatern, Pro, Secon Floor, 

Bruksvävarna, Mellösa pingis IF mfl 

 Studiecirklar i Folkets Hus 

 Ungdomsgården 

 

Svagheter 

 Nedgångna/slitna/kalla lokaler på 

Bruksområdet 

Möjligheter på Bruksområdet 

 Utveckla kolhusteaterns verksamhet så 

det blir en året runt verksamhet. 

 Utveckla skulpturparken med skulpturer, 

bro över diket, promenadstråk, växter 

och affärsbodar. 

 Replokaler för musik, sång och drama 

 Restaurang med uteservering 

 Utveckla vandrarhemmet så det blir ett 

åretrunt boende, ett aktivt vandrarhem. 

Hot 
 Att lokalerna säljs eller rivs. 

 Att man inte törs satsa pengar på 

Brukslokalerna. 
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 Bygga upp en konsthall 

 Keramik och glastillverkning 

 Festivaler i form av musik, skulptur, 

teater, 

 Filminspelningar 

 Starta upp en 4H gård(någonstans på 

samhället) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quick fixes 

 Måla upp Kolhusteatern på fasaden 

”portvaktshuset” och Lager 157 på deras 

fasad. 

 Ställa dit bänkar och plantera 

växtligheter och träd som är varaktiga 

 Ordna en bro över diket till 

skulpturparken 

 Skyltarna vid entrétorget borde flyttas så 

att de fyller en funktion 

 

 


