
Mötesanteckningar från Ortsutvecklingsmöte  Mötesplatser/Samverkans gruppen 11 mars 2015 

 

Redovisning av uppdrag från förra mötet: 

* Välkommen /Välkommen åter skylt vid infarterna till Mellösa:      Ansvarig: Harriet Ström 
Harriet  kunde ej närvara men har sänt info via mail. (Den kursiva texten är Harriets mailinfo) 
Harriet har varit i kontakt med Marianne Rynefeldt ,Flens kommun , som tyckte vi skulle skicka in en ansökan 
även om många får avslag. Trafikverket har yttersta ansvaret för vägarna och de vill inte ha upp fler skyltar 
.De anser att dessa är marknadsförande och då hör de inte hemma vid våra vägar men  "Välkommen till 
Mellösa " har inget med affärer att göra. Det låter bara trevligt. Vad beträffar text så finns det massor med 
text utefter vägarna som verkligen kan vara farlig men en välkomsthälsning utan andra ord kan inte skapa 
några som helst risker. 
Sparreholm och Gnesta har fått avslag enligt Marianne. Hon skall inte fortsätta ha hand om det och i nuläget 
vet jag inte vem som kommer att ha det.  
Trafikverket har hårt reglerat skyltningen utefter vägarna men Harriet tycker vi  söker ändå för att se vad som 
händer. Det får bli en skylt med bild och "välkommen till Mellösa".  Hällforsnäs har mer text men vi kan klara 
oss med denna typ av skylt om det skulle kunna gå igenom.  
Mötet beslutade att Harriet jobbar vidare med ansökan om” Välkommen” skylten med bild + om det går på 
baksidan av skylten ”välkommen åter”. Om Quickfix pengar kan sökas ger mötet Harriet befogenhet att 
söka detta.  Anne ser till att Harriet får info om Quick-fix. 

 
* Badplatsen:              Ansvarig: Harriet Ström 

Harriet Ström ansvarig och hon har tidigare mailat ut info till alla i gruppen. 

Gunnar som sköter badet meddelade att gungorna är nedtagna av kommunen pga att de var i dåligt skick och 

vi hoppas de ordnar nya. 

Mötet beslutade att Harriet jobbar vidare med följande önskningar och ansöker om Quick-fix pengar där 

det är möjligt. Anne ger Harriet info om detta. 

-Toan ska vara kvar där den är idag. Gunnar som sköter badet tycker det är en bättre placering än att ha den 

i början av badplatsen och det är inga bekymmer med transporten av de slutna tunnorna. 

- Nya omklädningsrum .Gunnar har tidigare meddelat kommunen att den omklädningshytt som i dag står där 

börjar ha gjort sitt. Så vår förhoppning är att Kommunen fixar en hytt i alla fall men söker Quick-fix pengar för 

det med om det går. 

- Trapp från gräsplanen ner till stranden: Gunnar har önskan om att den placeras mer mot grusvägen än där 

den senaste fanns. Sök Quick-fix pengar om det går. 

- Cementring till grillplats men inga fasta eller fler bänkar. Det försvårar underhåll. Den bänken som finns i 

dag är tillräcklig. Sök Quick-fix pengar om det går. 

 

*Hemsidan & Kultur:                 Ansvarig: Anne & Janne  

Vi har tidigare via mail fått info om kostnader och annat matnyttigt om hemsidan.  

Mötet beslutade att Anne & Janne fortsätter jobba med detta och att de söker Quick-fix pengar till 

uppstartandet av Hemsidan. 

*Utegym:                           Ansvarig: Andreas Johansson  

Andreas har sänt oss mail tidigare med info och kostnader om utegym. Det är väldigt stora summor det 

handlar om och här är det inte aktuellt med Quick-fix pengar. Då vi ej vet hur stort intresset bland 

Mellösaborna är för ett utegym så är detta ingen hög prioritet på men mötet beslutade att Andreas jobbar 

vidare med detta och ser över om vi kan söka pengar från Boverket för detta. 

Andreas gav oss info om Gruppträning i gympasalen som han kommer att starta upp från 1 april. 

Han skulle maila ut info till oss men om du är intresserad kan du själv kontakta Andreas 070-7962213 

 



*Gympasalen:                                         Ansvarig: Micke Egrér 

Micke hade förhinder att nära vara på mötet. 

Han hälsar via mail att man på kommunens hemsida finner info om hur man bokar Gympasalen. Bokning kan 

ske via nätet/Kommunens hemsida eller via telefon till Simhallen men dock under begränsade tider. Av 

erfarenhet från mötesdeltagare är det lättast att ringa för bokning även om det är begränsade telefontider. 

Det kostar 90kr/timme att hyra. 

*Mellösagården:                                         Ansvarig: Maggie Mannfeldt & Maria Anell  

Maria hade förhinder i kväll. Maggie har kontinuerligt mailat ut info om Mellösagården. I måndags var det 

möte angående ombyggnationen som är på gång pga att befintliga köket kommer att låsas för uthyrning. 

Mötesanteckningar från det mötet är utsänt till alla i gruppen och efter det har en ny skiss tagits fram av 

arkitekten Torbjörn och mailats till de som var kallade på måndagens möte. Skissen sänds med dessa 

anteckningar som bilaga och alla mötesdeltagare fick se dem.  

Mötet beslutade att Maggie sänder in ett gemensamt svar på den skissen som i princip innefattar att vi 

tagit del av den men inväntar  skiss och kostnadsförslag på Ortsutvecklingens utbyggnadsförslag som 

utlovats innan vi kommenterar. Kommer även att sända lite frågor kring skissen för att få den förtydligad. 

Jonas Brus & Torbjörn lovade på mötet att göra en kostnadsberäkning på vårt hela förslag och Jonas skulle 

även ta med sig frågan till Carla & Jan-Åke Henriksson om pengar kan sökas från Boverket. Torbjörn skulle 

göra om den skiss jag sänt in då den är amatörmässigt gjord så vi får den korrekt. Den skrivelse som Maggie 

mailar in bifogas som fil. 

*Grusplanen vid Tomtebo:                                   Ansvarig: Marie Egrér  

- Mötet beslutade att Marie ska söka Quick-fix pengar för 2st 7-manna mål + högt skyddsnät. 

- Mötet beslutade att Marie kollar vidare om belysning vid grusplanen.  

* Elljusspåret:                                                         Ansvarig: Marie Egrér  

Kommunen håller på att se över alla spår och ska besluta om vilka som ska prioriteras(har stått om det i EK 

för en tid sedan och då nämndes inte Mellösa som högprioritet).Vi kan enl. Carla som Marie har varit i 

kontakt med inte söka pengar från kommunen till detta. Anne gav Marie tips om att kolla Allmänna 

arvsfonden om möjlighet kan finnas att söka därifrån. Vi diskuterade att ev. bara rusta själva spåret och inte 

satsa på någon belysning då vi tror det kommer att vara alldeles för dyrt. Men om vi ska söka pengar 

någonstans ifrån så söks det för hela paketet spår + belysning. Marie forskar vidare. 

Mötet beslutade att Maggie fyller i den Prioriteringsmall som vi fått av Carla utifrån infon ovan. 

Den bifogas dessa anteckningar som bilaga. 

Nästa möte: Tisdagen den 21/4 kl.19-21 i Mellösagården. 

Om uppgifter ovan t.ex bidragsansökningar blir klara innan nästa möte så ska info till alla deltagare 

mailas ut annars ska det redovisas senast nästa möte. Har man förhinder till mötet mailas infon ut i 

god tid innan. 

På nästa möte sker genomgång av uppgifterna, Hur långt har vi kommit? Vad blir nästa steg? + att vi 

ska se över de punkter som vi inte tagit tag i och se om vi ska ta tag i dem och fördela ut dem. 

 

Ang. Solgården så kan det meddelas att Maggie varit i kontakt med dess ägare Sami som låter 

meddela att fastighetsarbete fortfarande pågår. Just nu så ska elen förstärkas och troligen tar det 

minst ett par månader till innan något händer. Han kommer att kalla Mellösabor till ett 

informationsmöte innan inflyttning sker så han har liksom vi en avsikt av att det ska bli bra för alla 

inblandade och att det ska bli bra från början. 


