
Ortsutveckling: Mellösa       Arbetsgrupp: Mötesplatser/ Samverkan  14 okt 2015 
Anteckningar från mötet 14/10.    

 

*Välkommen skyltar:  

 Vi kan i dagsläget inte göra mer. Kommunen med Carla & Jaana i spetsen jobbar med detta för hela 

kommunens orter. Vi kan bara håll kontakt med dem och se hur arbetet fortgår. Mailsvar 9/10 

 Jaana har varit sjuk och bortrest på utbildning så vi ska ses för ett första möte den 14/10. 
Det vi ska göra då är en ”inventering” av platser som är detaljeplanelagda på kommunägd mark. Platser som 
kan vara tänkbara placeringar för välkomstskyltar. 
  
*Badplatsen: Tas bort från prioriteringslistan då det är klart. 
 

* Hemsidan: Sidan är nu publicerad för allmänheten   www.mellosa.nu. 

Maggie & Boris har fått en kort utbildning och ska nu sköta inlägg/ändringar på sidan och tar 

tacksamt emot material/synpunkter. Tas också bort från Prioriteringslistan. 

 

* Utegym: Andreas hälsar:  

Har lyssnat runt lite angående utegymmet och det finns helt klart ett intresse.  

Har pratat med Carla angående bidrag och han tipsade om allmänna arvsfonden men att det bästa 

är om man gör ansökan via en förening. Så jag tänkte kontakta MIF. 

Angående quickfix har jag inte gjort någon ansökan ännu då jag vill se lite vad som efterfrågas av 

de som tränar. Räknar med att få iväg ansökan under veckan . 
Planen för 2016 är i fullgång för min del vilket gör att det blir 3pass i veckan från årsskiftet  

När jag började i april var vi i snitt 5p/pass nu är vi uppe i 13/pass  

 

 

* Mellösagården: Anders & Håkan Lövdahl fortsätter att ha kontakt med kommunen. 

Frågorna vi hade sist har ej alla blivit besparade så de kvarstår. 

-  Var är beslutet fattat om att köket måste låsas? Kan fler än kostpersonal få vistas där? Kan man ha 

kodad dörr för behöriga? etc.   Ej svar 

- Om vi låter skjutdörren stå öppen i låst läge kan vi få vara fler än 50p? Detta hade kommunen  ej 

tänkt på så det ville de  titta närmare på och återkomma i frågan. 

- Varför får inte dörren på scenen räknas som utrymningsväg då det är skyltat som utrymningsväg? 

Den frågan var ej ställd då regler skulle kollas upp först. 

- Är skåp/ trinettkök inköpta? I förra veckan kom snickare så nu är skåpen ditsatta och början till 

trinett köket men inga maskiner som kyl/frys, diskamaskin, kaffebryggare är dit kopplade. Ny dörr 

till köket är ditsatt men ej låst. 

- Brandlarm: På gång 

Bygglov för trappen till utrymningsvägen är inlämnad. På mötet konstaterade vi att det kan bli svårt 

att få till en utrymningsdörr från matsalen direkt ut då skolbespisningens stora kyl står i vägen och ej 

verkar ha plats någon annanstans. Då kom förslaget att öppna upp en dörr från matsalen ner i i det 

hörnet där kylen står in mot stora salen så bara en dörr ut blir aktuell. Alltså en dörr i slutet av 

vikväggen in till stora salen. Anders skulle ta med sig det förslaget. 

Anders/Håkan får hålla oss underrättade om när och vilket beslut som fattas ang. godkänt för upp till 

150p eller över 150p. Inget beslut kommer att fattas innan skolbeslutet är taget. 

Det är i dagsläget ännu viktigare med att det godkänns för över 150p då Solgården kan ta emot 95 

flyktingar och ska vi ha en samlingslokal där ortsbor kan möte dessa flyktingar till gemenskap så är 

150personer för lite. 

 

*Grusplanen vid Tomtebo: Marie är på gång att skicka in quickfix för de två 7-manna målen.  

 

*Elljusspåret: Marie avvaktar med den då det inte är så aktuellt och intresset lågt. 

 

 

http://www.mellosa.nu/


*Tomtebo Lekpark: Belysning: Sara Lisell har blivit lovad av Roger från Kommunen att belysning 

vid lekparken ska ordnas men ännu har inget hänt. Senast nu på fredag är sista budet. 

Skateboardgrejen kommer de ej att åtgärda. 

  

*Hundrastgården: Jaana Asp har meddelat Sara att den tomt vi önskade till hundrastgård ej kan bli 

aktuell då det är en småhustomt och skall marknadsföras som det. Hasse gav Sara en ny plats att 

föreslå kommunen. På Mariebergsområdet rakt upp mot Kärrängsvägen innan Jan-Olof Gustafssons 

tomt (Kärrängsvägen 4) mot Sockenvägen och mot Sundtorp. Sara kollar av detta. 

 

*Solgården: Inflyttning skedde i söndags. Vi har bidragit med tankar om saker som är bra att de 

inflyttade får veta. Regler och annat som gäller i det svenska samhället + i Mellösa för att alla ska 

trivas och må bra. På lördag är det insamling i Församlingshemmet kl.10-12 för den som önskar 

lämna något. Ansvarig Jessica Holmstedt.  

Telenummer till ägarna på Solgården: Stefan 073-390 73 40            Sami:070-413 70 48 

Ring om ni har frågor, funderingar eller vill bidra med något (saker eller er tid) 

 

*Skolans Framtid = Mellösas Framtid: Mötet beslutade att Maggie skriver ihop några rader om 

denna grupps fortsatta arbete om nedläggning av skolan äger rum (Se röda texten nedan) + om 

vikten av att de sätter fart och gör Mellösagården tillgänglig för fler än 50personer. Detta sänds till 

Kommunstyrelsen tillsammans med en bilaga som Claes Arvidsson berikade oss med på mötet 

under rubriken LÅT MELLÖSA LEVA!.               

Om Kyrkskolan i Mellösa läggs ner så meddelar härmed denna ortsutvecklingsgrupp att 

ortsutvecklingsarbetet kommer att upphöra då förtroende för tjänstemän och politiker saknas 

i denna kommun.  

 

*Anslagstavlor:  Våran grupp har ej lyft denna fråga men Örjan Edman gjorde det på stormötet och 

har fått följande svar av Carla som vidarbefodrats till vår grupp: 

Hej!  
Två anslagspelare i Flens stad och en i Malmköping konstruerades och placerades av Tekniska kontoret 
på Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Övriga som därefter satts upp i kommunen har gjorts efter s.k. quickfix ansökan från olika 
ortsutvecklingsgrupper.  
Att söka quickfix alternativt att ta med annonspelare som en åtgärd i kommande handlingsplan för 
Mellösa och Hälleforsnäs är de möjligheter som finns.  
Med vänlig hälsning "Carla" Swenson Enhetschef Fritid/Ortsutvecklare 
 
Ingen från gruppen som var på mötet anser att detta är högprioritet då vi har fungerande anslagstavlor 
i samhället och vi kommer därmed ej att ta tag i detta. Maggie meddelar Örjan som självklart får 
fortsätta med detta om intresse och tid finns. 
 
*Hur gå vi vidare ?: De punkter som ej är klara ovan jobbas vidare med till nästa möte. 

 

 

* NÄSTA MÖTE(Vår lilla grupp):  13 /1 kl.19-21 i Mellösagården.  

 

Då sker avstämning av uppgifter som ålagts enl. ovan. Vi anser att det inte kommer att hända 

mycket med tex Mellösagården innan skolbeslutet är fattat vilket görs 10/12 så därav nästa möte i 

januari om inget oväntat sker som gör att vi måste kalla till möte.  

Om Ansvarig får svar på sitt uppdrag tidigare, än till nästa möte då avstämning senast ska ske, 

mailas info ut till alla i gruppen.  

 

Ha det gott 

maggie 

 


