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Kultur och Fritid 
 

 

Minnesanteckningar 111011 

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

Sjöldin, Tilda Malmsten, Gunnar- Carl 

 

 Vi gick igenom anteckningarna från 26/9. 

 

 Vi tittade på de idéer som kom från ”folket” som var på Ortsmötet den 

27/9 i Folketshus. Det kom upp bl.a. om miljöerna runtom i Hälleforsnäs 

Västgötagårdarna, Pannkaks landet, mm 

 

 Vi diskuterade mycket om att vi ska bygga på de kärnor vi redan har. Det 

vill säga Bruket och Folkets Hus. Vi jämför det med ett spindelnät, det en 

ger det andra. Får man ordning på värmen, som är ett stort problem idag, i 

de lokaler som används på Bruket, kommer vi att kunna utöka aktiviteterna 

och lokalerna kommer att kunna hyras ut året runt. De lokaler som vi talar 

om är personalhuset och kontorshuset. Vi har också stora idéer kring 

Kärnmakeriet och för att kunna genomföra Beanal idéen som vi har, så 

behöver vi kunna få tillgång till den vackra, unika, storaytan och speciella 

lokal som är ett måste för att idéen ska kunna genomföras. 

 

 Beanal Nordisk konst utställning anordnas av Kenneth Åhström som är 

konstmuseichef vid Eskilstuna konstmuseum. Det är konst som ställs ut i 

Sörmland från alla nordens länder och lockar en stor publik från alla håll 

och kanter(år 2010 var det 14 000 besökare).Bla kommer konst ställas ut i 

Katrineholm.  Kaarin Jensen har varit i kontakt med Kennet Åhström och 

det finns ett intresse att lägga Beanalen i Hälleforsnäs Kärnmakeri år 2013. 

Kärnmakeriet har det speciella för att det ska vara intressant för utställare 

och besökare att komma hit dessutom Hälleforsnäs har en perfekt 

geografisk placering. (Detta är redan informerat till Kommun.) 

 

Här ser vi spindelnätet. Om vi skulle kunna anordna en sådan stor 

möjlighet som Beanal Nordisk konstutställning skulle det innebära för 

Hälleforsnäs samhälle, att under sommaren 2013 kommer det att finnas 

möjligheter för andra hantverkare, konstnärer, teater- musikevenemang att 

via upp sig. Det kommer också att finnas möjligheter för restauranger, fik, 

affärer att etablera sig och det kommer finnas ett behov av 

övernattningsmöjligheter ex vandrarhem.  

Vi ser att det ena kommer att ge det andra. Det kommer nytt blod, nya 

ögon och nya intressen och idéer för Hälleforsnäs.  

 

 Även denna gång togs det upp att det behövs en engagerad projektledare 

till Beanalen och konstparken. Vi föreslog Gunnar-Carl som projektledare. 
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 2:ans Floor, scate huset, behöver en tryggare ingång. I dag åker det väldigt 

mycket tung trafik på bruksområdet. Gunnar- Carl informerade att Micke 

Lindqvist letar sponsorer till en trappa som ska sättas från innergården vid 

Lager 157 och Serholt.  

 Peter Sjödin informerade att det nu är taget att Fritidsgården ska flytta in i 

Folkets Hus i januari 2012. 

 

 
1. Förutsättningar för utveckling:  

Arbetsgruppen var enig om att vi ska utgå från Brukets område och bygga på det som finns 

idag. 

 

2. Mål för utveckling: 

Det här vill vi konkret uppnå:  

1. Vi vill få värme i personalhuset och kontorshuset så det går att använda lokalerna året 

runt till verksamheter som teater, studiecirklar, utställningar, musikföreställningar, 

vandrarhem… 

Vi vill få tillgång att använda Kärnmakeriet år 2013 till Beanal utställningen. 

Det här är våra önskemål och behov: 

1. Våra önske mål är att få tillgång till lokalerna: Kärnmakeriet, personalhuset och 

kontorshuset på Bruksområdet. 

Värme är också ett behov som det behövs för att kunna uppnå målet. 

 

3. Förslag till åtgärder: Carine Holegård kontaktar Bruksfastigheternas Stiftelse och 

energirådgivaren på Flens Kommun för att diskutera behoven och möjligheterna. Gunnar-Carl 

kontaktar Stefan Palm på Lager 157 och berättar om våra visioner. 

 

Nästa möte: tisdag 26/10 kl:18.00 i Folkets Hus 


