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Dagordning: 

1. Introduktion 

2. Minnesanteckningar 

3. Feedback från arbetsgrupperna 

4. koppling till bruket 

5. nästa steg i visionsarbetet 

6. deltagare från Hälleforsnäs i Flens kommuns övergripande visionsarbete 

 

Pkt. 1 Introduktion 

Anna-Karin presenterade sig och sitt uppdrag för stiftelsen med vissa stödinsatser tills vidare.  

Anna-Karin berättade om uppdrag att ta fram underlag för ett möte som ägde rum mellan 

Flens kommun, Lager 157 och stiftelsen i augusti 2011. Anna-Karin hade inför mötet träffats 

med fler av ortsuvecklingsgrupperna. Idéerna från dessa möten var del av underlaget. Anna-

Karin berättade om vilka tankar som finns för den tomma butiken.   

Per-Olov och Lena presenterade sig för Anna-Karin.  

 

Pkt 2. Minnesanteckningarna  

Lena har fått in Tom Gustafsson, Folkets Hus och museet, Yngve Lund, OK Stjärnan i Kultur 

och fritidsgruppen.  

Lena har också fått kontakt med Sten Holmgren som kommer delta på nästa visionsmöte.  

 

Pkt. 3 Feedback från grupperna 

Trafik, boendemiljö och natur 

Mats rapporterade att gruppen har tillsammans med Rogers killar gjort allt den kan runt 

gångstråket/Bruksbadet (tagit bort träd, m.m.) och avvaktar nu dispens för 

strandskyddsföreskrifterna. Kommunen (Hans-Erik tillsammans med Maria Dahlin) håller på 

att skicka in detta till Länsstyrelsen. Ragnar har städa upp på sin del av gångvägen. Gruppen 

kom överens att kontakta Jarmo om att skriva om det i Allahanda, och sen när det är klart 

bjuda in EK.   

Gruppen hade möte den 14 nov, där man kom överens att man också måste fokusera på andra 

områden än Bruksområdet. Nästa fokus kan bli runt Konsum och trafikproblemen där. För att 

tillgodose alla intressen kommer gruppen att delas upp enligt områden i samhället, där man 

kan ta särskilt ansvar.  

Gruppen diskuterade att använda lokaltidningen när folk behövs för at göra arbete.  

 

Näringsliv, besöksnäring och marknadsföring 

Erbjudandet från kommunen om skylt till sporthallen passade inte in i stilen, så nu kommer 

Mikael Lindkvist att ta fram förslag.  



Ishallen har diskuterats igen i gruppen. Gruppen kommer att föra dialog med Berit Robrandt- 

Ahlberg om bidrag.  

Helena har fått i uppdrag att se vem som kan bygga bodar till bruket. Anna-Karin har 

kontakter som skulle kunna ta fram en skits. Turistinformationen kan sköta bokningen. Leader 

Inlandet kan vara en möjlighet för finansiering.  

 

 

Per-Olov rapporterade att man börjat titta på taket på Bomansstugan/Blomstugan. Det har 

tidigare diskuterats att göra om det till 30-talsmiljö. 

 

Kommunen ger redan ut en Hälleforsnäsbroschyr. Skylt kommer att komma upp, som kan 

fyllas med text. Gruppen arbetade vidare med frågorna.  

Julgrannen vid tandläkaren har diskuterats men kommer inte att flyttas. En ny julgran kommer 

till nästa år att sättas up vid konsum.  

 

Kultur och Fritid –Lena  

Lena rapporterade att gruppen har diskuterat en idétävling för ortsutveckling Hälleforsnäs och 

en isskulpturtävling på Kullen till vinter. 

Gruppen har diskuterat byggstenar; kultur, naturen, bygga på en ny brukshistoria, den 

geografiska placeringen. Har tagit fram idéer till visionen.  

Lena försöker få in skolan mer i arbetet, som t.ex. elevrådet och kanske ett kommande 

föräldraråd.  

 

Pkt. 4 Koppling till Bruket – Anna-Karin     

Anna-Karin har varit på bruket med en ljusdesigner (en idé som har initierats av Ragnar och 

den tidigare stadsarkitekten). Idéen inkluderar skorstenen, skulpturerna (utmaningen är att få 

el ditt) m.m. Eldkorgar diskuterades. Per-Olov kollar om det är möjligt inför Lucia.  

Anna-Karin har träffats med Carine Holegård och ska titta på energifrågan.  

Idéer som inkluderar bruket kan grupperna i fortsättningen kontakta Anna-Karin 

Stiftelsen är en fastighetsägare, och måste därför kunna täcka sina kostnader. Skatehallen ett 

bra exempel på vad som kan utvecklas på området. Arvsfonden är ett exempel på fonder som 

man kan söka pengar ifrån om det gäller ungdomsarbete.   

 

Pkt. 5 Nästa steg i visionsarbetet 

Gruppen diskuterade vilka trender i omvärlden som påverkar Hälleforsnäs och  Karina gick 

genom de trender som identifierats i Malmköping. Lenas grupp har identifierat en trend, den 

ekologiska vågen.  

Lena  beskrev visionerna från Kultur och fritidsgruppen. Upplevelser genomgående i 

visionerna.  

 

Gruppen diskuterade hur Hälleforsnäsarna ska inkluderas i visionsarbete och trendspaningen.  

Gruppen kom överens att bjuda in till ett stormöte med fokus på visionsarbetet.  

 

Gruppen bestämde den 7 februari 19-21 i Folkets Hus (Karina bokar) 

Gruppen kommer bjuda in Jarmo (Lena kontakter honom) till nästa möte måndag den 16 

januari kl 18.00 på Edströmsvallen med syfte att skriva om stormötet i februari    

Karina sätter annons i EK och AllaHanda och gör affischer som gruppen kan sätta upp i 

Hälleforsnäs. Gruppen informerar grupperna    

 

Pkt. 6 Hälleforsnäs representant till kommunens övergripande visionsarbete.   

Karina berättade om kommunens övergripande visionsarbete, där en föreningsrepresentant 

från Hälleforsnäs behövs. Gruppen nominerade Jenny Blomberg.  

 



 

Pkt. 7 Övriga frågor 

Bron vid bruket  Lena frågade Anna:Karin om Stiftelsen har planer för en sådan. Gunnar-Carl 

har idéer på hur den kan utvecklas. Anna-Karin berättade att det nu finns tydlig skyltning till 

skulpturparken och att bron kanske inte behövs.  

Karina kollar med Berit Robrandt-Ahlberg vem som ansvarar för underhåll av kullen.  

  


