
 

      

      

 

 

 

 

 Minnesanteckningar från ortsutveckling – Hälleforsnäs, 2011 06 27 

 

Deltagare: Thomas Lundberg, Ville Zazis, Helena Grön, Lars Kvarnström, Pernilla 

Hagström, Jenny Blomberg, Ingrid Gustafsson 

 

Vi bestämde oss för att diskutera vår Swot analys och gå igenom det som skrivits inom 

respektive område; Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. 

 

Styrkor 

Naturen : ger goda möjligheter till en meningsfull fritid.  

Sörml leden hotas av nedskräpning. Skyltning ? Ansvar: Pernilla 

Kommunikationer – tåg : är mycket bra, Uven kör 15 turer i vardera riktningen 

Bussförbindelser inom kommunen diskuterades, vi anser dock att tågturerna t o r H-näs - Flen 

ger god service  

Kolhusteatern :  är en stor tillgång för orten. Dock finns funderingar på hur och var 

information ges om när audition sker. Några anser att de lokala krafterna blir färre och färre 

Ansvar: Ingrid kollar 

Läget : Bra ! 

Hyresnivåer : är lägre i jämförelse med E-tuna, Flen och Malmköping, en konkurrensfördel 

Serviceutbud : anses gott. 

Allahanda : ortens lokala tidning, som är mycket uppskattad 

Fritidsboende : antal hushåll, visar sig vara omöjligt att få fram exakta siffror på dessa 

eftersom info inte finns på samlad plats. 

Lager 157 m fl : saknas ”något” som lockar män  /  Ingrid återkommer med info efter besök i 

Gällstad 

 

 

Svagheter 

Svårt att få folk att engagera sig : många har åsikter men få engagerar sig, är ett problem 

och inte bara i H-näs….. 

Bensinmack : önskvärt men en utopi 

Bruksmentaliteten : ”Det går aldrig…”  

Inga övernattningsmöjligheter : Kommersiella finns ej, finns det behov ? Skolor, kan vara 

ett alternativ vid ev lägerverksamhet. Campingstugor ? Ansvar : ?? 

Kärna / centrum : Var ? Vi enas om att Konsumbutiken ligger i ortens centrum  

Tillägg:  

Vägen mellan H-näs – E-tuna, dålig status, åtgärdas ? Ansvar: Ingrid kollar med ansvariga 

Finns K-märkta hus, kan Länsstyrelsen ”tvinga” fram åtgärder för bättre underhåll ? 

Ansvar: Ingrid kollar 

Utrymme för spontanaktivitet, gatlyktor vid pizzerian saknas – Vem  ansvarar ? 

 

 

Möjligheter 

Strandpromenaden : se nedan 



Båtbrygga/göra sjön tillgänglig : Dessa bägge är på gång, osäkerhet råder om vem som äger 

sjön, måste man passera Ragnar Bomans tomt för att komma till sjön ? Kollas till nästa möte 

den 30/8 

Julmarknad : gruppen enas om att denna ska vara utomhus. Jenny tar upp detta i rätt forum 

Nya butiker : aktualiseras vid möte med Lager 157´s ledning som stiftelsen och kommunen 

besöker i aug 

Pendlarort : helt ok för orten   

Skulpturpark vid bruksområdet : Gunnar-Carl´s spade är på plats, när kommer det mer ? 

Frågan hör ihop med utvecklingen av hela bruksområdet Ansvar: 

Utsmyckning, blommor : ortsborna gör jobbet – kommunen sponsrar !? Lekparken ska 

iordningställas !? Gärna göras parklik. Ansvar:   

Naturlig mötesplats : enas om Konsumbutiken 

Snyggare gatuskyltar : När kommer dessa ? Roger tillfrågas / Ingrid ansvarar 

Tilägg :  

Fler bänkar önskas, sponsring från ortens företag? Ansvar: näringslivsrepresentanterna i vår 

grupp ? 

Kan fler aktiviteter ordnas på Bruket, t ex filmateljé, Boda Borg-aktivitet Ansvar: Ingrid 

Vid Konsum eller skolan,  beach wollyboll Ansvar: Jenny & Helena 

Spolning av isbana som nyttjas av skolan och allmänheten Ansvar:Jenny & Helena kollar om 

ortens aktörer kan fortsätta alt Kultur&Fritid, föreningsbidrag ?  

Belysning av berget vid Granhed, Flens el K-holms kommun ? Ansvar:Ingrid kollar 

 

 

Hot  

Distriktssköterskemottagningen : eventuell stängning, hyresavtalet gäller till år 2012 

Pendlarort, tågstopp upphör :  avflyttning från H-näs 

Högstadiet : nedläggning ? 

 

 

Quick fix 

Askkoppar placeras ut i samhället + hundlatriner, ansvar Roger – Jenny kollar 

 

 

Övriga frågor : 

Tömning av papperskorgar samt skräpplockning – hur ofta sker det? 

Ansvar Roger – kanske ?            Jenny kollar 

Namnskylt på idrottshallen är ett önskemål, ansvar : Lars K 

Boende på Bruket hänger tvätt på taket till bostäderna, ser ej bra ut  

Ansvar : Ragnar B , Ingrid kontaktar Ragnar 

 

 

Nästa möte är den 30/8 kl 17.00 på Tomas´ kontor 


