
Arbetsområden ortsutveckling Hälleforsnäs  

På stormöte i Hälleforsnäs 2015-09-10 fanns ett stort antal punkter som deltagarna satte pluppar på 

för att visa vad de tyckte var viktigast att jobba vidare med.  

Vid ett möte 2016-01-28 dit ortsbor bjudits in av ortsutvecklaren diskuterades bl.a. nedanstående 

punkter. Många av punkterna under rubriken ”Trafik” kommer att bli föremål för en s.k. 

trygghetsvandring som planeras till måndag den 7/3 kl.13.00 - 17.00. Mötesdeltagaren Marina 

Carlsson tog på sig att upprätta en rutt för denna. De punkterna är angivna med kursiv stil nedan. 

Övriga deltagare på mötet var Åsa Gustafsson, Sonja Karlsson, Marit Andersson och Karli Zunko. 

Peter Nilsson och Anita Andersson var förhindrade att delta. 

På mötet diskuterades också att Hälleforsnäs inte är representerat i det Nätverk av bygderåd som 

finns i kommunen och som träffas regelbundet. Nätverket träffas för att diskutera frågor som rör 

flera orter eller hela kommunen. Bl.a. har en gemensam skyltgrupp bildats för att jobba med olika 

skyltar, ej vägmärken, och även där saknas representant från Hälleforsnäs. 

Trafik – Säkerhet, gång- och cykelvägar 

Farthinder runt skolan/fritidsgården – 9 pluppar 

Flytta bussvägen till Storgatan så att den inte går förbi skolan och Coop Länstrafiken avgör 

Ny lapp: Samordna buss och tågtrafik           8 pluppar 

Övergångsställe vid Folkets Hus – 7 pluppar 

Bättre asfalt, t.ex. Sörhagsvägen – 7 pluppar 

Busslinje förbi Lager 157/Anneberg – 5 pluppar 

Ny lapp: Dela ut reflexer. Framför allt till nyanlända som inte är vana att använda sådana – 5 pluppar 

Bättre sikt i vissa korsningar – 3 pluppar 

Säker skolväg – 2 pluppar 

Förläng trottoaren från Mickes reklam (Storgatan) till Hamravägen – 1 plupp 

Cykelväg från Heda till Tallsjöbadet – 1 plupp     Kommunen och Trafikverket gör treårsplaner för GC- 

Cykelväg till Flen – 3 pluppar         vägar. Kommunen klarar att bygga 500 m/år. 

Fler cykel och gångvägar – 3 pluppar 

Ny lapp: Tidigare första tågavgång mot Eskilstuna. Det första går nu 07.30 

Mer belysning i centrum - 2 pluppar 

Belysning av strandpromenaden – 2 pluppar 

Belysning av Tallsjörakan – 1 plupp 



Farthinder på Annebergsvägen 

Farthinder på genomfarten 

”Fixa” korsningen Heda/Pizzeria Trafikverket avgör 

Övergångställe till Tallsjöbadet 

Fartkameror i samhället Trafikverkets fråga 

Mötesplatser – bad, idrott, kultur och fritid 

Till denna arbetsgrupp anmälde sig Åsa Gustafsson, Peter Nilsson, Marit Andersson, Sonja 

Karlsson och Anita Andersson 

De kommunala badplatserna, åtta stycken till antalet, sköts sommartid av lokal förening eller 

organisation. Tallsjöbadet sköts på uppdrag av kommunen av Hälleforsnäs IF. 

De tre punkterna nedan som rör Tallsjöbadet ska beaktas inför badsäsongen 2016. En 

inventering av vad som behövs göras på badplatserna och en kostnadsberäkning på allt detta 

görs innan ev. åtgärder/önskemål sätts i verket. Fritidsenheten på Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen ansvarar för de kommunala baden. 

Att åter göra en badplats vid Bruksdammen finns som en punkt nedan. Kommunen äger 

marken och den del av sjön som det handlar om. Att bygga en brygga med de gamla 

fundamenten kan undersökas. Vattenkvaliteten behöver dock säkras innan det undersöks. 

Gym - 12 pluppar 

Utomhusgym – 8 pluppar 

Aktivera nyanlända i samarbete med olika aktörer – 7 pluppar 

Folkets Husföreningen och Fritidsgården har startat caféverksamhet för de nyanlända som bor i 

Hälleforsnäs.  

Badplats med brygga vid Brukssjön (Återanvänd befintliga betongfundament) – 5 pluppar 

Ny lapp: Live sport på Folkets Hus, ishockey, fotboll – 3 pluppar 

Klättervägg – 2 pluppar 

Fler evenemang i Kolhuset, t.ex. musik – 2 pluppar  

Omklädningsrum Tallsjön  - 2 pluppar 

Grillplats och satsbräda/trampolin på Tallsjöns badplats – 1 plupp 

Elljusspår Finns med i SBF´s framtida budgetplanering – 1 plupp 

Caféverksamhet – 1 plupp 

Skateboardramp vid bruksområdet vid strandpromenaden – 1 plupp 



Rusta upp fotbollsplanen vid lekparken – 1 plupp 

Badflotte vid Tallsjön  

Platser för spontanidrott 

Fritidsaktiviteter 

Ungdomsaktiviteter – 1 plupp 

Äventyrsbana i träd vid Lager 157 

Spolad is på vallen (görs av Hälleforsnäs IF)   ”Försköning”: 

Konstgräsplan    Försköna gamla folketspark 

Ny lapp: Mer trivselbelysning i hela samhället Måla vattentornet 

Bakluckeloppis på parkering vid bruket  Genomföra etapp 3 på strandpromenaden 

    till spänger – 9 pluppar 

Filmfestival    Park vid Celsinge grönområde – 1 plupp 

Datortek 

Kulturverksamhet  

Näringsliv 

Bensinmack – 14 pluppar 

Ny lapp: Café och/eller pub – 11 pluppar 

Fler restauranger eller take-aways – 5 pluppar 

Skoaffär – 3 pluppar 

Utöka bruksmarknaden till större del av Hälleforsnäs – 3 pluppar 

 

Spridda skurar 

Skapa samordningsgrupp (Bygderåd eller Byagrupp) för att Hälleforsnäs ska få en röst – 6 pluppar 

Ny lapp: Återvinningsstation vid stationen – 3 pluppar 

Samarbete med Liza Marklund – 2 pluppar 

Bättre och tydligare information från kommunen vad som händer – 1 plupp 

Påverka tågpriser – 1 plupp 

Hemsida för invånare 



Äldreboende Kommunfullmäktigefråga, strategisk plan  

Skolan behöver mer pengar till datorer och iPads Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens, BUK, 

fråga  

 

 

 


