
 
 

Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017  
 

Plats: Folkets Hus i Sparreholm 

Närvarande:  Se närvarolista 

 

Nyinflyttadelista: 

”Carla” ser till så att Krister Karlsson får listan till sin privata mailadress 

Peter Israelsson: 

- Trafikverket 

- Byggstatus 

Riksdag/Regering sitter på pengapåsen 

Trafikverket arbetar med Nationell plan 

Regionförbundet Sörmland arbetar med Regional plan (länsspecifika objekt för gator, 
vägar, kollektivtrafik m.m) 

Planen revideras var fjärde år. 

Det finns en preliminär plan för Flens kommun för 2017 – 2020, med prioriteringar.  

Skyltar: ortsskyltar får man inte sätta upp hur som helst, men det är tillåtet att sätta 
dem utanför vägområdet. 

Några pågående projekt: 

Frutorp, Landsvägsgatan etapp 3, Skatepark, Kv Degeln, Kv Kapellet, DP Hyltinge 
Strand, DP Kv Hörnjärnet, DP Heden, ÖP 

Totalt ca 20 DP projekt pågår  

Pernilla Hagström: 

Flen är en av tio kommuner i landet som jobbar med turistisk ÖP. 

v23 börjar turistsäsongen. Man öppnar upp turistserviceplatser, 8 st i år. Kanotcenter, 
Tempo i Sparreholm, Malmköpings camping, Grinda gårdsglass, Bettnabadet och två 
platser i Flen. De kommer att vara bemannade under sommaren 1 dag/vecka 

I Malmköping ska man ha en mobil turistinformation.  



 
 

Besöksguide tas fram varje år. Besökskarta ny för i år. Kommer i maj. 

Sörmlandskartan blir också ny i år och man tar fram den gemensamt med andra 
kommuner. 

Visitflen.se är hemsidan för turism. Det kostar 1500 kronor att vara med på 
visitsormland.com 

Om man går in på ”tipsa om evenemang”, kan man lägga in evenemang på 
visitflen,vilket är gratis. 

Orterna kan vara med som ambassadörer på kommunens mässor etc.  

Monika saknar att våra fina idrottsanläggningar inte marknadsförs någonstans. 

Pernilla bokar ett möte med representanter från orterna för att ta tag i 
marknadsföringsfrågor. 

Carla: 

Ortsutveckling status och framtid: 

Ortsutvecklingen sker nu i linjeverksamhet per ort. Mellösas handlingsplan är sist ut 
och antogs 25 april 2017. 

I den strategiska planen står att man ska titta på att ev. anställa en landsbygdslots 
och ta fram en landsbygdsstrategi och den ska vara en del av ÖP. 

Strategisk plan – politiskt ÖP 

Taktisk plan – varjeförvaltning Handlingsplaner – Besöksnäring 

 Bygga och bo 

Trafikfrågor 

Operativ – varje enhet Utföra/genomföra 

Lokal service på landsbygden 

Flen-Vingåker ska inom Hela Sverige ska leva driva lokal servicepå landsbygden om 
tillväxtverket ger anslag 

Glimten kommer ut i juni och kommer att ha en del reportage om Hembygdsgårdar 

Nätverkets egna frågor: 

Laget runt: alla presenterade sig kort 



 
 

Sparreholm: Kv Kapellet, Hyltinge Strand, Årstidsfesterna, Badsäsong, Skolan, 
Hemsidan, Trafikfrågor 

Årdala: Sigridslund ger gratisreklam, valborg, måla om hembygdsgården 

Centrala Flen: Valborg, Nationaldagen, återvändardag i augusti 

 

Malmköping: Ny brygga vid campingen, Heden: vad får man göra där och när, 
Landsvägsgatan etapp 3, Malmköping.nu kommer att vara hemsida och 
evenemangskalender, ska försöka starta en företagarförening, 13 loppisar på Heden 
i sommar. 

Skebokvarn:  Leaderprojektet pågår, Vårmarknad, Boulebanan ska rensas, 
synpunkter på ÖP, ortsutvecklingsplanen går långsamt, var tog skyltprojektet vägen, 
Valborg 

Nalle: I Kivik finns en turistbyrå i form av en faktisk byrå som det står turistbyrå på, 
där lådorna är fyllda med information. Fantastiskt kul! 

 

Hur går vi vidare 

Krister Karlsson kommer inte att vara sammankallande framåt. Vi alternerar mellan 
orterna och den ort som har värdskapet är sammankallande för mötet, ordnar lokal, 
fika och agenda 

Vem eller vilka ska vi bjuda in nästa gång 

Bjud in Socialförvaltningen för att prata om äldreboende 

Nästa möte: 

Bettna 22/8, viktigafrågor skickas till Hans Olsson, 0702281291, 
hasse.o.olsson@telia.com 

gången därefter är det Årdala 22/11 

Vi beslutade att mötena ska vara 2 ½ timme så att vi hinner med våra punkter 

Centern vill träffa oss 

Karina Krogh har nämt för Krister Karlsson att de vill träffa alla bygderåden/byalagen 
för att diksutera ortsutveckling 3 maj kl19.00 i stadshuset i Flen.  

3 från Malmköping 

1-2 från Skebokvarn 

mailto:hasse.o.olsson@telia.com


 
 

2-3 Sparreholm 

? från Flen, de meddelar Uno G 

Uno ringer Bettna, Mellösa, Hälleforsnäs ang intresse för mötet 

 

Peter Israelsson, avtackas på kommunen den 23/5 14.30 i Stadshuset.  

Uno och Gunnel ska boka ett möte med Peter och avtackar honom från alla 
Bygderåden vid det mötet. Alla orter ger något till Peter (om de vill) och Uno skickar 
ut tidpunkt när alla ska komma in grejerna till oss som vi kanta med oss. 

Björn Rabenius efterträder Peter Israelsson och börjar den 1 juni. 

 

Vid pennan 

 

Gunnel Porsander 

Sekr, Bygderådet i Sparreholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvarolista för mötet 

Ellert Karlsson ellert1928@gmail.com 

Anne-Cathrine Karlsson elack1947@gmail.com 

Bo Samuelsson bo.samuelsson@telia.com 

Sten Wahlström sten.wahl@gmail.com 

Pernilla Hagström pernlla.hagstrom@flen.se 

Carla Swenson carl-fredrik.swenson@flen.se 

Jack Rydberg jack@malmkopingscamping.se 

Nalle Remnelius nalle@remnelius.se 

Gudrun Gimåker gudrun.gimaker@outlook.com 

Anette Haapanen anettehaapanen@gmail.com 

Monica Åkerblom makerblom391@hotmail.com 

Monica Andersson hogberga@hotmail.com 

Sten Elofson sten.elofson@gmail.com 

Peter Israelsson peter.israelsson@flen.se 

Gunnel Porsander gunnel.porsander@outlook.com 
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