
Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen 

Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin – Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats 

Frankenberg – Vadsbro-Blacksta Kraftcentrum, Gunnel Porsander, Uno Gustafsson och Lena 

Wistrand – Sparreholms Bygderåd, Hasse Olsson och Ingemar Mattsson – Bettna Bygderåd, Ann-

Marie Eriksson och Monika Andersson – Skebokvarns Föreningsråd, Ann-Catrine Karlsson – Årdala 

Hembygdsförening. Från kommunen Mikael Larsson – näringslivskontoret, Carla Swenson – 

ortsutveckling, Cecilia Wikström – kommunchef, Mikael Brandfors – projektledare bredbands-

utveckling, Jan-Erik Larsson – kommunalråd och Tomas Norander – oppositionsråd. 

Laget runt (med lyktsläppet 4/1 i fokus) 

Yvonne berättade att det släpptes lyktor i Thuleparken med c:a 100 personer på plats. Korv- och 

lottförsäljning fanns det. 

Krister och de andra i Vadsbro-Blacksta har fullt upp med gycklarspel men ett lyktsläpp 

genomfördes. Inga särskilda kringarrangemang och c:a 40 lyktsläppare. 

I Sparreholm var det trångt och blåsigt varför inga lyktor släpptes efter att det testats med ett par 

stycken. C:a 150 personer på plats vid Tempo. Korv och varm äppelmust serverades. 

Den 31/1 är det Vinterfest med temat vinteraktiviteter. Det finns ett reservprogram om vintern 

uteblir. På kvällen är det nostalgitripp med bandet Next Generation (Lennart Grahn m.fl.) och 

biljetterna är redan slut. Då sker också utdelning av utmärkelserna Årets Sparreholmare och Årets 

Sparreholmsföretagare. 

I Skebokvarn släpptes alla lyktor utanför Skebokvarnsgården. En ansökan förbereds för ett mer 

funktionellt kök på Skebokvarnsgården. Leader Södermanlands verksamhetsledare Birgit Andersson 

är inbjuden till ett möte. Bygdegårdarnas Riksförbund hade temaår mat 2014 och i den andan vill de 

jobba vidare. 

A-C Karlsson berättade att vid hembygdsgården i Årdala samlades ett femtontal personer för att 

släppa lyktor. Varm glögg och pepparkakor bjöds det traditionsenligt på. 

Jan-Erik konstaterade att ”vi i Flen är dåliga att tro på oss själva”. Något som behöver ändras på! 

Mikael Larsson berättade bl.a. om Flens Idrottsgala den 6/2 och Södermanlands Ridsportförbunds 

Hästgala den 7/2. Båda dessa arrangemang äger rum på Amazon. 

Bredband 

Mikael Brandfors berättade att allmänna informationsmöten planeras under veckorna 4-6. Datum 

och platser kommer att hittas på kommunwebben. Hösten har gått åt till att vänta in regler och 

förordningar från Jordbruksverket och att dokumentera upp det nät som finns idag. Reglerna är 

ännu ej fastställda.  

Det vi vet är ekonomin. Södermanlands läns Länsstyrelse har 110 miljoner kr att fördela till projekt i 

byalag under programperioden t.o.m. 2020. Bidrag kan betalas ut tidigast i höst. 

5-6 byalag är igång i olika faser. Ett av dessa är ett stort geografiskt område i södra kommundelen 

och det blir 2-3 byalag i realiteten. Både ortsbefolkningen och företag vill ansluta sig. Företagen kan 

dock inte ingå i byalag. Minst 50 % av hushållen i ett område måste ansluta sig annars blir det inget 

bidrag. 

Telias satsning i Flens stad är inte samma sak som kommunens bredbandsprojekt. Telia riktar sig till 

fyra villaområden i Flens stad, vilket är det vi kan kalla marknaden. Mikael jobbar just nu bl.a. med 

de tre orter som är för små för att vara marknad men för stora för att vara landsbygd – Malmköping, 

Sparreholm och Hälleforsnäs. På nästa möte ger Mikael en dagsaktuell bild av läget. 



Ett samarbete med Coompanion finns för bildandet av ekonomiska föreningar. Den 25/2 ska 

kommunen träffa Länsstyrelsen gällande bredbandsstöd. 

Ortsutveckling 
Carla jobbar halvtid med ortsutveckling och nu är alla orter igång. Information uppdateras 
regelbundet på kommunwebben. 
Bettnas handlingsplan är klubbad för genomförande. Flens stad lägger de sista bitarna på 
plats i sin innan den går till beslut. 
Planerade stormöten är bara i Malmköping i början av februari. 
Carla och tre medarbetare var i december på seminarium på SKL om medborgardialog och 
medborgarbudget. De fyra ska titta på hur detta skulle kunna implementeras i kommunens 
arbete i allmänhet i ortsutveckling i synnerhet. www.skl.se för info om detta. 
Ortsövergripande teman med tillhörande arbetsgrupper har vi pratat om tidigare i denna 
gruppering. En grupp har kommit igång och det är ”skyltgruppen”. De har haft ett möte där 
Tomas Bonér från Kommunledningsförvaltningen deltog. Nytt möte i mars där även 
Trafikverket och Länsstyrelsen ska delta. Andra områden som skulle kunna jobbas med 
ortsövergripande är gång- och cykelvägar (GC-vägar), turism och besöksnäring, boende för 
äldra samt kommunikation (ej bredband). Bredband skulle också kunna vara ett sådant 
område längre fram. 
Lokala servicepunkter finns inga i kommunen idag. En sådan ger många poäng vid en 
bredbandsansökan till Länsstyrelsen. En lokal servicepunkt ska innehålla dessa obligatoriska 
delar: 
Daglivaror - Apoteksservice - Postservice - Paketservice - Betaltjänster - Mötesplats - Dator 
med skrivare - Internetuppkoppling – Drivmedelsstation eller information om var närmsta 
drivmedelsstation finns – Hemsida 
Tillägg - Fotvård – Frisör - E-vård, BVC - Spelombud - Systembolagsombud m.m. 

EU programmet t.o.m. 2020 

På en nätverksträff med Landsbygdsnätverket presenterades nuläget i Landsbygds-

programmet. Nedanstående bilder togs vid det tillfället. 

 

 

http://www.skl.se/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Nästa möte blir måndag 16 mars kl. 18.00 på Skebokvarnsgården. Den 18 mars bestämdes 

på mötet men då var lokalen upptagen. 
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