
 

  

      

 

 

 

 

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs 

Stormöte den 6/4 på Bruksskolan 

Boende – Information – Fritid – Natur och miljö - Trafik och kommunikationer –  

Turism och marknadsföring – Yngre och äldre 

Färgerna representerar de olika grupperna och deras tre viktigaste frågor. Siffrorna inom parentes 

står för antalet markeringar varje förslag har fått. 

Boende 

Projektera för villa och radhustomter (1) 

Boende för barnfamiljer – attraktiva tomter finns (1) 

Bebyggelse, att planera för sommarstugetomter gör att man kommer igång snabbt (1) 

2500 bor i Hälleforsnäs 

Information och kontakt med kommunen 

Tydlig information om kommunkontakt 

Tydlig ledning 

Hemsida, en egen 

Allehanda finns kvar och utvecklas 

Fritid 

Teaterverksamhet (permanent) för unga som gamla, film, skatepark (EGAB-huset) (6) 

Skateboardrampanläggning utmed Flensvägen mitt emot Parkgatan, skidbacke på andra sidan 

åt på samma ställe (4) 

Elljusspåren tillbaka (2) 

Satsa även på tjejidrotten t ex ridsporten och inte bara fotboll (2) 

4H gård (1) 

Uppkörda skidspår på vintern 

Bevara Edströmsvallen: spola is, fotboll, friidrott, bingon, midsommarfirande mm. 

Skytteklubb  

Minigolf  



Utomhusgym i backen bakom tandläkaren 

Kanal till Flen för kanot 

Konstfrusen isbana finns 

Badhus 

Öppning av Edströmsvallen även på sommaren. Gräsplan. 

Underhålla Sörmlandsleden 

Företagande och service 

Fortsatt utveckling av Bruket (6) 

Fler butiker och aktiviteter vid lager 157 (5) 

Bensinmack finns (4) 

Nya butiker vid Bruksområdet (3) 

Fler affärer vid Lager 157 (3) 

Företagsutveckling (3) 

Fler butiker till Bruksområdet (3) 

Bruksområdet och Brukssjöarbetet, flera affärer finns (2) 

Främja företagsamheten (1) 

Lunchrestaurang centralt(1) 

Fler affärer 

Små och stora mathantverkare – microbryggeri, bränneri mm. – pub? 

Bensinstation 

Drivmedel – måste finnas i Hälleforsnäs 

Kultur 

Kultur- bruksnavet (8) 

Musikfestival (4) 

Folkets hus, viktigt som mötesplats för alla, biograf, bibliotek (7) 

Folkets Hus och bio mm. (2) 

Låt Folkets hus leva kvar (1) 

Mötesplats för alla (2) 

Mer aktiviteter i Folkets hus, musik, dans, bio (1) 

Kolhusteatern (1) 

Kultur, kolhuset, bibliotek (öppettider), lokalradio för kommunen (1) 

Fortsatt möjlighet för filminspelningar (1) 

Skulpturpark – järnpark – utveckla kullen med aktiviteter (1) 

Skulpturpark 



Konstpark på ”Tjärtippen” 

Mer konst vid ”kullen” vid spaden 

Kolhusteatern 

Hälleforsnäs kulturhuvudstad 2019 

Kulturcentrum för Mälardalen 

Natur & miljö 

Brukssjön och Tallsjön 

Folkets park uppstår med fik och strandpromenad (4) 

Promenadstråk från stationen till Bruksområdet, sedan vidare till Bruksbadet (4) 

Brukssjön ska bli ett bad igen, Tallsjön rustas upp (4) 

Belysning av bergmassivet på Tallsjörakan (3) 

Belysning, främst Tallsjörakan (2) 

Gatubelysning på Tallsjörakan (1) 

Göra promenadstråk runt hela Brukssjön (EGAB-parken) (2) 

Promenadväg runt sjön (1) 

Natur, promenadväg runt Brukssjön (1)  

Fixa ordning badplatsen vid Brukssjön (1) 

Gjuten badhytt vid Tallsjön (1) 

Parkbänkar mer mot Brukssjön vid stora huset handikappvänligt (1) 

Gång- och cykelväg runt Brukssjön 

Hålla promenadvägen runt Brukssjön plogad och sandad 

Handikappanpassning runt Brukssjön 

Öppna badet i Brukssjön (Folkparken, dansbana) 

Fixa runt Brukssjön (bänkar mm) 

Upprustning av Tallsjöbadet 

Belysning/säkrare väg till Tallsjön  

Försköning av samhället 

Försköning av samhället med hjälp av gjutna blomsterurnor (1) 

Gräsmattan utanför Storgatan 16 en liten fontän och planteringar och parkbänkar (1) 

Utsmyckning – blommor, bänkar, evenemangs- och informationsskyltar (1) 

Uppfräschning av grönområden mm. (1) 

Tjärtoppen: lite fiskedamm, planteringar av små buskar och blommor (1) 

Allmän uppsnyggning av samhället 

Fortsätt att sätta blommor o dyl även i Hälleforsnäs på sommaren 



Röjning och rensning 

Röjning av trä, sly t ex gamla bruksspåret m fl områden som kommunen äger (5) 

Hårdare tag mot husägare som har skrotupplag på tomterna (2) 

Kommun har skogspartier lite varstans som måste snyggas till (1) 

Rensning och sanering av ”vissa tomter” (1) 

Uppsnyggning av vissa tomter 

Statyer 

Rondell vid vägkorsningen Flensvägen Storgatan vid pizzerian och i rondellen ska vi ha 

Gjutaren (staty) (3) 

Rondell med ”slaggsten” (lokal konst) (1) 

Mera statyer av konstnärerna 

En gjutare i rondellen 

Skyltning 

Skylt ”välkommen till Hälleforsnäs” (1) 

Välkomstskylt (1) 

Välkomstskyltar finns (1) 

Välkomsttavlor 

Snygga infarter med skyltar 

Anslagstavlor. Många har försvunnit. 

Bra anslagstavlor finns 

Gamla byggnader 

Flytta ”scoutstugan” till kullen Blåsut – Väderhatten och gör en hembygdsgård/park (5) 

Riv gamla vattenverket i gamla Folkets park (innan någon gör sig illa) (3) 

Stoppa rivning av stationshuset 

Bevara gamla byggnader 

Låt stationen vara kvar 

Använda gjutarens lokaler bättre 

Stationshuset blir pub 

Kyrkans hus 

Måla vattentornet 

Hundrastning 

Fotbollsplan Norra Torggatan – Södra Torggatan 3. Ingen hundrastning om man inte tar reda 

på skiten. Sätt upp förbudsskyltar för hundrastning vid lekparken (3) 

Hundrastplats Kullen vid Kärrgatan (rivna hyreshusen) 

Hundbajslådor runt Brukssjön 



”Hundtunnor” med påsar 

Fler hundbajslådor 

Renhållning 

Ingen ska få kasta ut trädgårdsavfall vid fotbollsplan mot södra torget. Den backen blev 

uppsnyggad av kommunen år 2010. Bör sättas förbudsskyltar. (1) 

En plats för kompostering i Hälleforsnäs så att de som åker till Flen med det inte behöver 

Återvinningsstation vid stationen 

Klottersanering ska ske snabbt 

Trafik och kommunikationer 

Vägar, korsningar mm. 

Upprustning av vägen genom Hälleforsnäs till Flen (6) 

Genomfarter rustade och fartdämpande (avsmalning) (2) 

Förtäta trafiksituationen vid Konsum (2) 

Förändra Celsinge allé utanför Konsum så att den inte ser ut och fungerar som en stor 

parkeringsplats (1) 

Återställ Celsingsallén 

Busshållplatsen Skolgatan gör att trafiken åker över Konsumparkeringen = ej säkert 

Bättre korsning vid pizzerian 

Korsningen Storgatan – Flensvägen – Tallsjörakan 

Trafikfrågor, hastighetsbegränsningar, övergångsställen, belysning, rondellen (gjutaren)  

Hastighetsbegränsning Norra Torggatan 

Anneberg, övergång 

Enkelriktat på en del av gator 

Gjutna gatuskyltar (gamla modellen) 

Skolvägsskylt m. blink vid övergångsstället pizzakorset 

Bättre plogning på gator och idrottsplatser på vintern 

Gång- och cykelbanor 

Vägunderhåll, cykelbanor (4) 

Gång- och cykelbanor överhuvudtaget i samhället (för barnens säkerhet) (4) 

Spår station – bruket alt. cykelbana, uthyrning av cyklar (4) 

Cykelbana genom samhället, även till Tallsjöbadet, Masmästargården (3) 

Plan kommunikation, cykelbanor Flen (2) 

Cykelväg till Tallsjöbadet (2) 

Cykelbanor (2) 



Cykelbanan till badet klar (2) 

Cykelbana från centrum till Tallsjöbadet (1) 

Cykelbana mellan Hälleforsnäs och Flen (1) 

Cykelväg till Mellösa/Orhammar/Flen 

Cykelväg till station (1) 

Cykelvägar (1) 

Gångvägen station – bruksområdet behöver underhållas/rustas (tåg?) 

Säker gång- och cykelväg från Ölmstorp ev. genom skogsdungarna bakom lekparken och 

nedåt 

Tåg och buss 

Kommunikationer, Hälleforsnäs – Flen, natthållplats (facebookgrupp för längre sträckor) (2) 

Varm väntsal finns på stationen (2) 

Busshållplats vid Lager 157 (2) 

Bra kommunikationer med buss och tåg (1) 

Kommunikationerna är bättre (1) 

Kommunikationer för tåg, buss mm. (1) 

Tidigare tåg till Eskilstuna (första tåget på morgonen är ca 7.30 – det är för sent!) (1) 

Bättre kommunikationer, buss, tåg 

Kollektivtrafik 

Bevara och främja pendling 

Busskurer 

Turism och marknadsföring 

Informationsskyltar, info vid järnvägsstationen, många resande passerar stationen (4) 

Turistbyrån viktig (3) 

Hälleforsnäs är kommunens trädgårdspärla (både egnahem och parker och grönområden) (3) 

Ta vara på vår historia – utnyttja turismen (1) 

Marknadsföringen är på topp (1) 

Många fler turister har hittat Hälleforsnäs 

Etablera vandrarhem 

Vandrarhem 

Sörmlandsleden 

Näckrosleden 

Motorcyklar 

Upplevelser 

Utveckla jakt och fiske 



Sälja in naturen i Hälleforsnäs 

Hälleforsnäs nya logga – Hälleforsnäs 350 år av järn 

Bruksmarknaden utvecklas med julmarknad ute 

Yngre och äldre 

Barn- och ungdomsfrågor 

Ungdomar – graffitivägg, replokaler, fritidsgård öppen jämt, träffpunkt för ungdomar,  

Skateboardramp och scen (5) 

Aktiviteter för ungdomar (3) 

Skateboardpark vid Celsinge skolgård (3) 

F-9 skola (3) 

Café, ungdomshus, väntsal i stationshuset (2) 

Ungdomscafé (internet) (2) 

Ungdomsgård 

Ungdomar – föreningsliv 

Underhåll av lekparkens fotbollsplan 

Fler lekplatser 

Eget kök till skola/äldreboende 

Äldrefrågor 

Äldrefrågor, det ska vara tryggt och fint att åldras i Hälleforsnäs, hemlagad mat ska finnas på 

äldreboendet (Il Madrigale kan ordna detta - nytt företag i Hälleforsnäs) (5) 

Eget kök och bra mat i egen matsal för äldreboendet (3) 

Service för de äldre 

Seniorboende i Hästskon 

Eget kök till skola/äldreboende 

Övrigt 

Ekonomisk frizon (1) 

Fibernätet är helt utbyggt 

Inför hundskatt! 

 

 

 

 


