
Anteckningar från möte i Nätverket för bygderåd 2018-01-17 i Träffpunkten i Mellösa. 

 

1. Välkommen 

Claes Arvidsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Enligt närvarolista 

3. Val av sekreterare 

Till sekreterare väljs Anders Iwerbo 

4. Kommunchef Håkan Bergsten 

Håkan presenterar sig och intrycken från första dagarna som kommunchef i Flen 

 Viktigt att Flen hittar sin roll i regionen 

 Utbildningsnivån i kommunen  

 Ortsutvecklingen ska till nästa steg och fullfölja det som påbörjats. 

 Det ska vara bra att leva, bo och besöka kommunen 

 Åldersstrukturen i kommunen  

 Näringsliv och föreningsliv viktigt 

Carla redogör för projekt som kommunen kommer att samverka inom landsbygdsutveckling och 

service på landsbygden. 

Viktiga medskick till Håkan och Carla: 

 Fokusera på att verkställa   

 Lyssna 

 Kommunikation och dialog 

 Marknadsföra att bo i Flen 

 Prata gott om Flen 

 Titta över behovet av äldreboende 

 Återrapportera 

 Sammanställ vad som är gjort i ortsutvecklingen 

 Information i tidningar om vad som händer 

 Tågstopp i Flen 

 Bygderådens status 

 

5. Ortsinformation 

A. Trafikfrågor 

Malmköping - viltstängsel 

Skebokvarn – säkerheten vid genomfaten 

Bettna – belysning vid infarten, tung trafik på 

Mellösa – säker gång och cykelbana till Flen, trafiksäkerhet(hastighet) i kyrkbyn 

Jack tar kontakt med trafikverket och kommunen och bjuder in till möte om 

trafikfrågor. 

Den som har frågor att lyfta på mötet mailar dessa till Jack. 

Frågan om busstrafik lyfts. Mer tid behövs för att diskutera frågan.  

 

 

 



 

B. Tågtrafik 

Bygderådet i Sparreholm har skickat ut enkät om behovet av tågstopp i orten för att 

få underlag till diskussioner med Trafikverket. Bygderådet tar tacksamt emot 

ekonomiskt stöd till kostnaderna för enkäten om någon av orterna som är med i 

enkäten vill bidra. 

 

C. Fiber 

Grävning pågår i Mellösa. 

I Bettna är alla markägaravtal klara. 77 hushåll inkopplade i tätorten. 

I Skebokvarn pågår grävning. 

 

D. Övrigt 

Trygghetsvandring genomförd i Mellösa. 

Hur är planen för äldreomsorgen i kommunen? Tema vid nästkommande möte. 

 

E. Nätverket 

Ambassadörs skap – Förslag att varje ort utser ambassadörer. Skall tala för och 

marknadsföra orterna. Person som tex en nyinflyttad kan vända sig till.  

Längre diskussion om förslaget följer. 

Frågan tas upp vid nästa möte. Jack, Uno och Nalle förbereder frågan genom att 

skicka ut en beskrivning av idén före nästa möte. 

 

6. Övriga frågor 

 Jack ställer frågan om status för bygderådsbildande i Hälleforsnäs. Mellösa har 

kontakt med Helen Stockow som har samlat en grupp som jobbare för att bilda 

bygderåd. 

 Vilka regler ska gälla för nätverket? 

 Hur sker kommunikation till medlemmar i bygderåden? 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte 28/2, 7/3 alternativt 14/3 i Stadshuset i Malmköping med trafikfrågor 

som tema. Tid 18:00 – 21:00. Jack undersöker om Trafikverket eller 

Kollektivtrafikmyndigheten är mest aktuellt att bjuda in. 

Mötet därefter i Flen eller Vadsbro.  

Hälleforsnäs bjuds in till nästa möte. 

 

 

 Antecknare  

Anders Iwerbo 

 

 

 

 




