
Byggstenar, handlingsplan och vision ortsutveckling Mellösa 
 

 
 
Ortsutvecklingsarbetet i Mellösa inleddes med ett stormöte den 16 november 2014. 
Mellösa var den sista orten ut där ortsutvecklingsarbetet i sin dåvarande form 
genomfördes.  
Stormötet samlade drygt 70 ortsbor i Mellösagården. Som vid det första stormötet på 
samtliga andra orter så fick deltagarna skriva post-it lappar med de vill förbättra, förändra 
och utveckla på sin ort. Flera hundra post-it lappar sorterades och mynnade ut i följande 
områden: mötesplatser, näringsliv, bostäder, kommunikationer - trafik och säkerhet samt 
samverkan.  
Arbetsgrupper bildades av de deltagare som ville engagera sig och jobba vidare med just ett 
område. Grupperna fick använda mallen för arbetsgruppernas arbete och därigenom 
prioritera åtgärder och aktiviteter. Efterhand utkristalliserade sig två grupper - mötesplatser 
och samverkan och gruppen för näringsliv. Arbetsgrupperna har hållit regelbundna och 
protokollförda möten. 
Näringslivsgruppen bjöd in alla företagare i Mellösa till ett möte där även näringslivskontoret 
och ortsutvecklaren från kommunen deltog. Tanken var att försöka någon form av 
företagarförening på orten. Näringslivsgruppen och Mötesplatsgruppen låg bakom 
framtagandet av en hemsida för Mellösa. Quickfixmedel söktes för att komma igång med 
hemsidan och en ny ansökan har beviljats för att hålla hemsidan vid liv under de närmaste 
åren. 
Mötesplatsgruppen tog med samverkansfrågorna på sin agenda och det blev en gemensam 
grupp för de frågorna. Gruppen har sökt och fått quickfixmedel till en välkomstfolder för 
nyinflyttade samt till fotbollsmål. Utöver quickfixåtgärderna har badplatsen fått en mindre 
ansiktslyftning och en fiskebrygga har byggts vid Mellösasjön. En annonspelare kommer att 
placeras invid Sockenvägen, mittemot Bysmedjan. 
Mötesplatsgruppen har varit väldigt aktiv i samband med ombyggnationen av 
Mellösagården. En ombyggnation som orsakades av att befintliga köket skulle låsas för 
allmänheten och att lokalen ej varit godkänd för så många personer. Mellösagården är 
ortens samlingslokal och den behöver vara tillgänglig för olika form av evenemang och inte 
bara som skolmatsal. Här jobbas det vidare då arbeten ej är slutförda . 
 



Efter det första stormötet i november 2014 låg under en tid mycket av ortsbornas fokus på 
ortens skola och fiberutbyggnaden. Detta gjorde att engagemanget för ortsutvecklings- 
frågorna som väcktes vid det första stormötet inte hade högsta prioritet. Ytterligare 
stormöten har dock hållits. I september 2015 presenterades en ny detaljplan för delar av 
Mellösa. Hemsidan mellosa.nu presenterades av näringslivsgruppen och mötesplatsgruppen 
och ägare och personal från Solgårdens asylboende var på plats och berättade om den då 
kommande verksamheten.  
I september 2016 hölls nästa stormöte med cirka 25 deltagare. En dialog runt det pågående 
arbetet med den kommunala översiktsplanen, ÖP var en av punkterna. Att i workshops 
jobba fram förslag på vision och byggstenar för Mellösa var mötets andra punkt. Det som 
diskuterades fram under den andra punkten är det som formade den vision som 
handlingsplanen ska sikta mot och de byggstenar som den vilar på. 
Nästa stormöte var i februari 2017 där byggstenar handlingsplan och vision  skulle beslutas 
av de närvarande. Då många andra frågor kom upp på bordet bestämdes gemensamt att 
arbetsgrupperna skulle slutföra arbetet och lägga den sista handen på byggstenar, 
handlingsplan och vision. Det är nu gjort och detta är resultatet. 
 
Mellösa vision 
“Mellösa - ett gemytligt samhälle för alla i en levande landsbygd med livskvalitet” 
 
Byggstenar för Mellösa 
Öppenhet  Naturen Levande landsbygd 
gemytlighet nära till naturen unik kyrkby 
vänligt för barnfamiljer Mellösasjön skolan 
Solgården Sörmlandsleden bredband 
 
Handlingsplan ortsutveckling Mellösa 
 
Åtgärd: Välkomstskylt/-ar med ortsmotivet ovan (norra och södra infarten) 
Ansvarig: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kostnad: c:a 50 000 kr/skylt 
År start av åtgärd: 2017 
 
 
Åtgärd: Nya omklädningsrum vid badplatsen 
Ansvarig: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Nergården 
Kostnad: c:a 50 000 kr 
År start av åtgärd: 2017 
 
 
Åtgärd: Mellösagården: Avsluta påbörjade ombyggnationen utifrån  
 utrymningsvägar och  “låsningen av köket”.  Toaletterna.  
 Tillgängligheten och bokningssystemet. 
Ansvarig: FKAB. Bokningssystem - fritid, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kostnad:  
År start av åtgärd: 2017 



 
 
Åtgärd: Distriktssköterskemottagning 
Ansvarig:             Flens kommun, Landstinget Sörmland 
Kostnad:  
År start av åtgärd:  
 
 
Åtgärd: Elljusspår inkl upprustad befintlig grillplats och utegym stationer  
 längs spåret av naturens eget material 
Ansvarig: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kostnad: 1 000 000 kr 
År start av åtgärd: Tidigast 2018 
 
Åtgärd: Belysning vid Tomtebo, lekparken 
Ansvarig: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kostnad: 3 st stolpar 30 000 kr 
År start av åtgärd: Tidigast 2017 
 
Åtgärd: Hundrastgård 
Ansvarig: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kostnad: 100 000 kr (uppskattad summa) 
År start av åtgärd: 2018 
 
Åtgärd: Cykelväg Ekudden - Marieberg. Alternativ omdragning av cykelvägen 
 bakom Mellösaverken och inte på framsidan. 

I treårsplanen 2016-2018 står det: “GC-bana väg 687 i Mellösa från 
infart Hasselbacken till Harpsundsvägen”. Trafikverket är väghållande 
myndighet. Prio 2 och inget byggår angivet. 

Ansvarig: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikverket, Region-
 förbundet 

Kostnad: 2 000 - 4 000 kronor/m2 
År start av åtgärd: 2018 
 
Åtgärd: Trygghetsvandring 
Ansvarig: Flens kommuns styrgrupp trygghetsvandringar 
Kostnad: Ingen (arbetstid) 
År start av åtgärd: 2017 
 
 
 


