
MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED 
BYGDENÄTVERKET I SÖRMLANDS HJÄRTA 

PÅ SKEBOKVARNSGÅRDEN DEN 8 MAJ KL. 18,00 

1. Ordförande Monica Andersson från Skebokvarns Bygderåd hälsade 
välkommen och riktade sig speciellt �ll Hälleforsnäs Bygderåd som är 
under bildande. 

2. Närvarande var följande orter Hälleforsnäs, Mellösa, Malmköping, 
Sparreholm, Skebokvarn, Be�na och Vadsbro/Blacksta 

3. Kvarvarande frågor från föregående möte 
1. Namnet på Bygdenätverket, ska det heta Nätverk av bygderåd i Flen 

eller Bygdenätverket i Sörmland Hjärta. 
E�er diskussioner enades mötet om a� Bygdenätverket ska heta 

BYGDENÄTVERKET I SÖRMLAND HJÄRTA. 
2. Facebooksidan vilket sy�e? 

Mötet enades om a� �llsä�a en arbetsgrupp bestående av Nalle, Ane�e och 
Helena med Krister som bollplank a� återkomma med förslag och 
sy�e och om den ska vara sluten eller öppen grupp. 

3. Uppdatering på Flens Kommuns hemsida. 
Krister har kollat upp hur man går �ll väga, man vänder sig �ll Jessica 

Ekerman för a� få skrivet vad som ska stå för respek�ve ort. Det är 
upp �ll varje bygderåd a� uppdatera sidorna. 

4. Sy�et med nätverket. 
Sy�et med nätverket är a� vara e� forum för bygderåd och 

hembygdsföreningar i Flens kommun.  
Nätverket utbyter erfarenheter och idéer i sy�e a� driva frågor som är 

gemensamma för alla landsbygdsbor i kommunen. Närverket 
verkar också för en öppen dialog, goda samtal och idéspridning 
för respek�ve bygderåd och ortsbor. Nätverket är en vik�g 
samarbetspartner för Flens kommun. 

De�a tas upp på nästa möte. 
5. Kortsik�ga- och långsik�ga mål för nätverket. 

Kortsik�gt mål hur ska vi marknadsföra oss, målet är a� utveckla våra 
orter det ska finnas skyltar och säkerhetsfrågorna är vik�gast. Vi 
måste driva de strategiska frågorna som skyltningen, varje ort 
plockar fram platser där skyltarna bör sä�as upp och bjuda in 
Kommunchefen, Carla  och Samhällsbyggnads förvaltningens 
chef �ll nästa möte. 

4. Nästa möte 



Sparreholm blir värd förslg på datum är 20/8, 27/8 eller 28/8. 
5. Mötets avslutning 

Monica Andersson tackade deltagarna för e� bra möte och önskade en 
skön sommar. 

 
Vid minnesanteckningarna 
 
Sten Elofson 

 
Närvarolista 18-05-08 
Sten Elofson Skebokvarn 
Helena Eriksson Hälleforsnäs 
Hasse Eriksson Hälleforsnäs 
Inggerd Braning Sparreholm 
Uno Gustafsson Sparreholm 
Nalle Remnrlius Malmköping 
Nils Hollman Malmköping 
Jack Rydberg Malmköping 
S�na Näslund Mellösa 
Elisabeth Behrenfeldt Mellösa 
Hans Olsson Be�na 
Krister Karlsson Vadsbro/Blaksta 
Monica Andersson Skebokvarn 

 

 


