
 
 

 

Protokoll Bygdenätverket i Sörmlands hjärta 

 2018-08-20 
 

 

 

1. Välkomna 

Mötet öppnades 18:00 av ordförande Ingegerd Bran�ng, Sparreholm som hälsade alla välkomna.  

 

2. Närvarande 
 

Sparreholm: 
Ingegerd Bran�ng  posi�v45@yahoo.se  
Uno Gustavsson  uno.sparreholm@gmail.com 
Annica Hagberg annica.hagberg@outlook.com  
Ingrid Nordahl-Strazdt  
Yvonne Brink  
 
Vadsbro/Blacksta: 
Krister Karlsson 
 
Bettna: 
Hasse Olsson, hasse.o.olsson@telia.com 
 
Mellösa:  
Claes Arvisson, canamasa@telia.com 
Elisabeth Behrenfeldt, hvilsta36@gmail.com  
S�na Näslund, sara47s�na@icloud.com 
 
Hälleforsnäs: 
Helen Stockow 
 
Skebokvarn:  
Monica Andersson  
Sten Elofson 
 
Flen: 
Yvonne Udénius  
Håkan Falck, haakan.falck@gmail.com 
 
Malmköping: 
Jack Rydberg, jack@malmköpingscamping.se 
Nalle Remnélius, nalle@remnelius.se  
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Nils Hollman,  nils@hollman.se 
 

 
 

3. Gästerna från Flens kommun 

Håkan Bergsten kommunchef, Björn Rabénius chef Samhällsbyggnadsförvaltningen och Carla Svensson 
avdelningschef Fri�d presenterades och hälsades välkomna. 

 
4. Diskussion om alla orters skyltar, ”Välkommen �ll” respek�ve ort. 

Kommunen äger inte all mark som skyltarna kan placeras på. Trafikverket är inte pigga på skyltar. Kommunen vill 
diskutera om man ska ha gemensamma skyltar där de är lika i alla orter. Det har inte funnits budget för 
dessa skyltar. Vi behöver ha en gemensam strategi för hur dessa skyltar ska tas om hand och vara överens. 
Det blir en dri�skostnad för kommunen måste budgeteras för.  

Några personer från Bygderåden behöver ställa upp med a� samverka med kommunen så a� man kan ta fram 
e� underlag för beslut �ll poli�ken.  

Det beslutades e�er diskussioner a� man ska utse personer �ll en arbetsgrupp �llsammans med kommunen 
vilket blev följande: Nalle Remnélius, Monica Andersson, Claes Arvidsson. Kallelse kommer från Björn 
Rabéus. 

Tidsplan kan tas fram när arbetsgruppen som ser över frågan. Kommunen tar med sig frågan �llbaka om det 
finns några pengar som kan användas redan 2019.  

 

5. Varje ort får fem minuter ”Vad är vik�gt för din ort?” 

Mellösa:  

Vill ha skylt �ll kyrka, hembygdsgård och skola. Det skulle kunna vara en plats för alla tre i korset �ll dessa 
byggnader.  

Kan man söka bidrag för uppstart av Bygderåd? Nej, det finns inte, säger Carla. 

Finns det någon hjälp a� få vad det innebär a� vara e� Bygderåd? I Dialogmötet med Mellösa kommer det a� 
lösa sig, enligt Carla 

Vad innebär det a� man finns med i föreningslistan i kommunen? Man syns med och kan ha möjlighet a� söka 
bidrag. 

Vadsbro/Blacksta:  

Vill synas i kommunen. 

Flen:  

Ingen fråga men det är svårt a� få med personer �ll möten, enligt Yvonne. Kommunen försöker hjälpa �ll a� få 
igång arbetet. 

Bettna:  
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Samma problem med a� få med folk i arbetet. Det är Hembygdsföreningen som sköter det. Önskar e� möte 

från kommunen där de hjälper �ll a� tala om hur vik�gt det är med arbetet. 

 

 

Hälleforsnäs:  

Har väldigt många personer som vill vara engagerade. Ser över a� få en styrelse med många olika personer från 
både föreningar, privatpersoner, ungdomar, personer med utländsk bakgrund m.fl. 

Skebokvarn:  

Säkerhetsfrågor står högt hos dem med bl.a. genomfarten, kanalen håller på a� växa igen, vilket är vik�gt för 
turismen som är stor �llsammans med Kanotcenter, lekplatsens placering.  

Kommunen svarar a� Trafikverket är inblandade e�ersom de äger genomfartsvägen. Det kan bli väldigt 
kostsamt a� muddra kanalen och det är va�endomar som måste tas hänsyn �ll. Det är inte omöjligt men 
kan vara en längre process. Anna Dejerud är inblandad i frågan kring busshållsplatsen.  

Malmköping:  

De har städat undan e�er Malma Marknaden och det är väldigt lugnt just nu. Marknaden var inte lika lönsam 
som förra året vilket man tror beror på a� det var regn på orterna runt omkring. Badet är vik�gt för 
Malmköping och i år har det varit rekord i badande i hundra dagar. 13 loppisar på Heden som är väldigt 
trevligt. Bostäder Malmakvarn är nedlagt men de vill ha fler bostäder och tycker a� det är väldigt vik�gt a� 
det fortgår. Det saknas dessutom å�a stenar på Heden. 

Kommunen vill ändra projektet Malma kvarn så a� det blir mindre kostsamt där man inte börjar bygga längst in 
ifrån. Anledningar �ll stenarna är a� fornlämningar blir skadade. Stenarna ligger temporärt �lls man hi�ar 
en lösning som är ekonomiskt och markmässigt hållbar, meddelar kommunen.  

Arbets�llfällen skulle kunna minska då Kubbens lastbilar behöver ställa sina släp på Heden. Kommunen ser över 
det. 

Det finns problem med a� det är köpmännen är dränerade vilket gör a� det blir mindre handlare. 

Sparreholm:  

Bra a� man ser över väg 53 med busshållplatserna. Belysning på Strandvägen behöver komma upp då vi närmar 
oss mörkare �der. Uppställningsplats för husbilar är e� önskemål. Projektet Hyl�nge strand behöver 
fortsä�a så a� vi får fler som fly�ar in på orten. 

Det förs en diskussion med Trafikverket angående Strandvägens förlängning och ägaren �ll Fabriken var inte 
intresserad av den lösning som fanns men man arbetar vidare med ärendet. Kommunen berä�ar a� 
Hyl�nge strand också arbetas det med vidare men det tar �d.  

 

6. Ortsbeskrivningar enligt kommunen och orterna 

Kommunen behöver hjälp a� uppdatera hemsidan vilka som är kontaktpersoner för respek�ve ort. 
Ortsutvecklingssidorna beskriver orterna och dess historia men Vizzit Flen beskriver mer vad som händer 
på de olika orterna och i Flens kommun.  



 
 
Vi i Bygderåden behöver uppdatera kommunen så a� allas hemsidor finns med, det är bara tre orter just nu.  

Gemensam marknadsföringsinforma�on som vi kan använda �ll både mässor och annat. Det bildas en grupp 
men bygderåden och representanter från Flens kommun.  

 

7. Synpunkter på föregående protokoll 

Punkt 2 Facebookssidans sy�e – Vad händer där? Enligt Nalle har det varit svårt a� nå personer i gruppen men 
Hälleforsnäs kommer a� hjälpa �ll a� få fart i frågan.  

 

8. Laget runt 

Vadsbro - Det är svårt a� få med engagerade människor. Gycklarna gör e� jä�e jobb. Badet är väldigt välbesökt 
och kano�sterna har kommit �llbaka. E� dilemma a� vi är små och inte syns i kommunen.  

Sparreholm - Det är mycket som är på gång nu i höst i Sparreholm, Ullfes�val den 25/8. Båven runt hade ca 250 
deltagare och då kom regnet. En årsstämma i Sparreholm utbildnings AB äger rum i september. 15/9 är det 
äppelplockning för a� sen göra vår egen must. Ny hemsida får vi hjälp av ResultatIT med. 4/9 invigs en 
ak�vitetsanläggning vid Sporthallen. Badet har gå� väldigt bra i år och det har varit mycket folk.  

Skebokvarn - Det spelas boule och det kanske kan finnas intresse a� spela en cup i Bygderådens anda. 
Referenskod �ll fika som betalas av kommunen är TEFLON CarlaXCSBF7. 

Malmköping -  Mälarrallyt med 16 föreningar, start och mål på Heden 22/9 och 150 startande fordon. Jack 
informerar om a� det bildats e� näringslivsråd i Flens kommun med möten fyra gånger per år.  

Flen - Forum Flen önskar mer synpunkter från Bygderåden. De har mycket näringslivserfarenhet som kan 
komma Bygderåden �ll godo.  

 

9. Bygdenätverket i Sörmlands hjärta Nalle, Krister och Uno 

Alla Bygderåd tar med det �ll sina respek�ve styrelsemöten och återkopplar synpunkter på materialet som 
bifogas �ll protokollet. 

 

10. Ny� ämne �ll nästa möte 

Uppföljning av Bygdenätverket i Sörmlands hjärta och säkerhetsfrågor.  

 

11. Nästa möte 

Blir i Mellösa den 22 oktober kl. 18.00. 

 

12. Hej och tack för denna gång! 

 



 
 
 

Vid protokollet 

Annica Hagberg  


