
Ortsutveckling: Mellösa       Arbetsgrupp: Mötesplatser/ Samverkan  2 juni 2015 
Anteckningar från mötet 2/6. 

Först kommer kommentarer på åtgärdslistan som är sist i dessa anteckningar. 

Inga punkter är avslutade & klara( Badplatsen på gång enl. brev från Kommunen) så arbete fortgår 

och nästa avstämning är vid nästa möte 9/9. 

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

mailas info ut till alla i gruppen.  

*Välkommen skyltar: Harriet kollar upp vad som hänt med ansökan då hon ännu ej hört något. 

 

*Badplatsen: Harriet Ström, Hans Andersson & Gunnar Andersson sände in en ansökan som Carla 

ej uppfattade som en Quickfix-ansökan. Gunnar har fått svar på den och de flesta saker ska 

kommunen åtgärda. Dock vet vi ej när så Gunnar kontaktar Carla för att få svar på när det kommer 

att ske och av vem så vi vet vem vi kan kontakta för att gå vidare om inget händer. 

 

* Hemsidan: Boris Ottosson från Näringslivsgruppen är aktiv med hemsidan och då ingen annan 

anmält sitt intresse från vår grupp så är Maggie lite med på ett hörn ang. hemsidan. Boris har varit i 

kontakt med Jarmo i Hälleforsnäs för att få ett förslag och se om vi ska jobba vidare med Jarmo och 

det förslaget. Om allt fungerar bra jobbar vi gärna med lokala företag i detta. Om någon känner 

något företag som arbetar med hemsidor får ni gärna höra av er till Boris eller Maggie.  

 

* Utegym: Andreas har kollat upp lite bidragsmöjligheter, och för att få igenom en ansökan via 

Boverket behöver man stöd från tex kommunen. Så Andreas bollar vidare med Carla i denna fråga 

och återkommer så snart det finns något mer att delge. 

 

* Mellösagården:  

Svaret från Jonas Brus på vår fråga om att vi önskar se kostnadsberäkningen på vårt förslag då de 

bara meddelat att det kommer att kosta nästan 5 miljoner blev så här. 
Vad gäller kostnadsbedömningen så är den gjord utefter schabloner från Wikells sektionsfakta, 
REPAB, kontakter med våra konsulter, samt FKABs egna erfarenheter. 
 
Vi beslutade på mötet att ifrågasätta svaret på den kostnadsberäkning vi efterlyste. Då våra 
kontakter (Arkitekt & byggfirmor) inte kommer upp i denna enorma summa. Sist i anteckningarna 
kan ni se mailet som sänds till Jonas efter detta möte. 
Sedan fick vi en ny fråga av Jonas Brus 26 MAJ att ta ställning till: 
Hade ni några mer synpunkter på trinett, förvaring, m.m. inför stängning av köket i Mellösagården? 
Tänkte jag skulle ta in lite priser och få iväg beställningar. 
Vi beslutade på mötet att då vi ej har kunskap om Trinett kök be Jonas ge oss förslag på vad vi kan välja på. 
Maggie maila in till honom vad vi önskar ang. förvaringsytor. (Se sist i dessa anteckningar) 
  
 

*Grusplanen vid Tomtebo: Marie jobbar vidare med Quickfix ansökan. 

                                       

*Elljusspåret: Marie jobbar vidare med detta då tid finns. Det är ju en prio. 2 på den. 

 

*Tomtebo Lekpark: Sara Lisell har inte lämnat någon rapport till detta möte. 

 

*Hundrastgården: Sara Lisell har inte lämnat någon rapport till detta möte. 

 

*Hur gå vi vidare: Då vi inte är klara med ovanstående uppgifter så stämmer vi av dem senast 

9september. 

 

*Solgården : Sami har ej lämnat några uppgifter sedan sist. Om han inte hör av sig innan vårt möte i 

sep. så tar Maggie kontakt med honom för att kolla av hur det ligger till. 

 



* Visionsmöte; Maggie deltog från vår grupp i mötet som Carla kallade till i maj. Carla & 

kommunen vill kalla till nytt stormöte i höst för att berätta vad som skett & kommer att ske 

framöver. Det finns ännu ingen Visionsgrupp för Mellösa.  

Mötet kommer att äga rum Onsdagen den 23/9.Kommunen kommer att trycka upp små vykort som 

sist som vi hjälps åt med att dela ut.  

 

* NÄSTA MÖTE(Vår grupp): Onsdag 9 september kl.19-21 i Mellösagården.  

Då sker avstämning av uppgifter som ålagts enl. nedan + vi går igenom vad vi ska berätta om från 

vår grupp på stormötet den 23/9 och vem som ska göra det. 

 

Vid datorn 

Maggie Mannfeldt 

------------------------------------------------------ 

Mail till Jonas Brus på FKAB 

 

Hej Jonas! 

1. Vi tycker inte vi har fått svar på vår fråga om kostnadsberäkningen på vår ritning. De 

arkitekter & byggfirmor vi har kollat av med förstår inte den stora summan. Så vi önskar 

siffror på vad det är som kostar vad. 

 

2. Ang. Trinett köket så be sitter vi ej kunskapen om vad som finns att välja på så här önskar 

vi att du ger oss förslag på vad vi kan välja på så återkommer vi med önskan. 

Bra avsköljningsyta är att rekommendera. 

 

3. Ang förvaring så önskar vi: Så många underskåp det bara får rum längs väggen + överskåp 

och därmed så lång arbetsyta/avlastningsyta däremellan som bara är möjlig. 

 

4. Vi vill också påminna om de saker vi tidigare önskat och som vi blivit lovade så de ej glöms 

bort:1. Kylskåp stort ,  

                    2. Frys kan vara mindre än kylskåpet 

                    3. Diskmaskin snabb och som rymmer mycket 

                    4. Kaffebryggaren  Göra plast för den som i dag står i köket i matsalen. 

                    5. Telefon: Den från köket flyttas ut till matsalen. 

              ----------------------------------------------------------------- 

 

Prioriteringslistan: 
Fortsättning från tidigare möten. 

1. Förutsättningar för utveckling: I dagsläget är det att hitta tid till att ta reda på / söka 

pengar/delta på möten. Aktivera fler om det behövs. 

 

2. Mål för utvecklingen: Söka bidrag Quick-fix pengar till billigar/enklare saker. 

            Kolla upp om bidrag kan sökas från Boverket, Allmänna arvsfonden. 

 

3. Förslag till åtgärder*Åtgärder; vad ska göras *Aktiviteter; vilka aktiviteter inkluderar det.  

*Ansvar; vem ska/kan/vill ansvara för genomförandet av aktiviteterna  *Resurser; vilka resurser 

krävs för att genomföra aktiviteterna. Tänk på att resurser både kan vara ekonomiska, materiella 

och mänskliga  *Tidåtgång; hur länge tar det att genomföra åtgärden, gärna i veckor 

*Prioritet; använd gärna följande prioriteringsordning: 1. prioritet: Avgörande för utveckling av 

orten   2. prioritet: Bra för utveckling av orten   

3. Prioritet: Bra att det genomförs av annan anledning. 

Åtgärd Aktiviteter Ansvariga Resurser Tidåtgång Prioritet 

Välkommen skylt 

 

Söka bidrag hos 

Trafikverket 

Harriet Ström Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 9/9 

1 



Badplatsen 

 

Sök Quick-fix 

pengar för: 

*Nya 

omklädningsrum 

*Trapp  

*Cementring 

Grillplats  

Harriet Ström  Kommunen 

kommer att 

åtgärda detta 

till viss del 

se 

anteckningar. 

 

1 

Hemsidan 

 

Söka Quick-fix 

pengar 

Näringslivsgruppen 

(Boris & Maggie) 

Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast  9/9 

1 

Utegym 

 

Kolla upp om det 

går att söka 

bidrag från 

Boverket. 

Andreas Johansson Tid till att 

kolla upp 

och söka 

ev. bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 9/9 

2 

Mellösagården 

 

Vara aktiv i 

ombyggnationens 

planering och 

hålla oss 

uppdaterade. 

Maggie Mannfeldt I dagsläget 

delta på 

möten & 

svara på 

förslag. 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 9/9 

1 

Grusplanen vid 

Tomtebo 

 

Söka bidrag till: 

* 2st 7-

mannamål 

Marie Egrér Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 9/9 

1 

Elljusspåret 

 

Söka bidrag 

Allmänna 

arvsfonden 

Marie Egrér Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 9/9 

2 

Tomtebo Lekpark *Belysning 

*Skateboard- 

saken 

Sara Lisell Kolla av 

med 

kommunen 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 9/9 

2 

Hundrastgård Hägna in  Sara Lisell Kolla med 

Kommunen 

Avstämn. 

Senast  9/9 

2 

 

 

 

 


