
PROTOKOLL fört vid Bygdenätverket 22/10 2018 i Mellösa


Närvarande 

Mellösa 	 Elisabeth Behrenfeldt, ordförande

	 	 Stina Näslund, sekreterare

Skebokvarn	 Monica Andersson

	 	 Monica Åkerblom

	 	 Sten Elofson

Sparreholm	 Annica Hagberg

	 	 Uno Gustafsson

Malmköping	 Jack Rydberg

	 	 Nalle Remnélius

	 	 Nils Hollman

Bettna		 Hans Olsson

Vadsbro/	 Krister Karlsson

Blacksta


Inbjudna 
Flens kommun	 	 Carla Swenson

Hela Sverige ska leva	 Åke Sandklef


1. Välkommen och fika 

2. Presentation runt bordet 

3. Dagens agenda / Övriga frågor att ta upp 
	 • Marknadsplan och Textgrupp/Nalle

	 • Lista med nyinflyttade/Christer

	 • Lyktuppsläpp/Uno

	 • Icke genomförda projekt i gruppen ska upp på nästa mötesagenda. 	 	
	 Ordörandenas ansvar att så sker/Monica


4. Välkomstskyltar till samtliga orter i Flens kommun/Carla 
Carla presenterade förslag till välkomstskyltar på respektive ort. 9 nya skyltar och 2 som 
ska flyttas. Skyltgruppen bestående av Monica A, Claes A, Nalle från Bygdenätverket 
samt Carla och Björn från kommunen har arbetat fram ett förslag med layout, pris och 
platsen för skyltarna. Beslöts att hjärtat ska finnas med på skylten men inte Flens vapen. 
Skyltarna skall även ha en liten text med ortsanknytning. Tas fram av respektive ort. Bild 
på skylt bifogas. Synpunkter angående skyltarna till Monica före den 31 oktober.


5. Trygghetsvandringar 
Carla informerade och redogjorde för nya planeringsgruppen för trygghetsvandringar i 
kommunen. Uppdraget är att planera trygghetsvandringar på orterna, 3 på våren och 3 på 
hösten. Gruppen består av Carla Swenson, Björn Rabenius och Jessica Ekermann från 
Flens kommun. Med i gruppen är också representanter från polisen, räddningstjänsten 
samt Flens Fastighetsbolag. Från Bygdenätverket finns Stina Näslund som tar upp 
Trygghetsvandring på våra kommande möten. Höstens vandringar sker i Hälleforsnäs den 
5/11, Flens tätort den 15/11samt Sparreholm den 19/11. Gruppen träffas kl 17.00. 

Jack påminde om att gå igenom Protokoll/lista på beslutade åtgärder som ej genomförts.




6. Trafik- och säkerhetsfrågor 
Monica tog upp frågan om befintlig lista från kommunen med en 3-årsplan för trafik- och 
säkerhetsfrågor. Carla gick igenom listan som utan speciell ordning samordnas med 
Trafikverket och Regionförbundet Trafikverk. Cykelstrategi ingår i arbetet.


7. Orternas lokala trafik- och säkerhetsfrågor 
Diskuterades olika säkerhetsfrågor på respektive ort. Björn Rabenius, Flens Kommun, är 
kontaktperson för dessa frågor. Beslöts att Bygdenätverket presenterar en lista till 
kommunen på respektive orts önskemål om förbättringar. Varje ort tar fram sin egen lista. 
Listan skall vara klar till nästa möte.


8. ”Service i samverkan!” 
Åke Sandklef, Hela Sverige ska leva, presenterade ett pilotprojekt om service i 
samverkan. Målsättningen är att öka servicen på landsbygden. En skrift om innehållet i 
projektet delades ut. Man vill hitta en modell för samverkan i Flens Kommun. Hitta 
samarbetspartners som visar på visioner, utvecklingsplaner, behov och projekt som är till 
nytta för ort och kommun. Ex. Nya trygghetsboenden, fler mottagningar för 
distriktsköterska, ambulerande eller digital lanthandel mm. De välkomnar idéer som håller. 

För mer information om Leader Södermland/lokalt ledd utveckling och programperioden 
2014-2020 se www.leadersodermanland.se.


9. Runt bordet - orterna informerar 
Mellösa presenterade en önskelista på kommande byprojekt, aktiviteter för barn och 
ungdomar, bl.a spola isbana, få fart på Hagängens idrottsplats, plocka äpplen i byn mm.

Skebokvarn berättade om framställning av äppelmust och utrotnings av feta råttor.

Vadsbro/Blacksta har ingen handlingsplan men jobbar med olika projekt såsom väg 221, 
fiberanslutning. Just nu jobbar de mycket med teaterföreställningen Chalies Tant. 
Information finns på hemsida och FB-sidan Krister påpekar vikten av att lyfta fram 
positiva saker om orterna på kommunens hemsida. V/B har också aktiva föreningar som 
de samarbetar med. 

Bettna vill samarbeta och samverkar med Vadsbro/Blacksta i olika projekt. Julmarknad 
kommer att genomföras.

Sparreholm. Jul i Sparreholm blir som vanligt. Andra projekt är bl.a Verold Bygg som 
uppför senioranpassade villor, bolagsstämma i Sparreholms friskola samt 
trygghetsvandring den 19/11. Uno berättade också om grannsamverkan och 
äppelplockning som resulterat i 2.100 kg äpplen som såldes till Hornudden. Ny hemsida 
är på gång.

Malmköping berättade om vägbygget genom centrum som är förlängt till hösten 2019. 
Det planeras för Julmarknad. BussLeffe har gått i konkurs. Jack berättade kort om 
Enebåga behandlingshem för kvinnor med missbruksproblem samt om planerna på 70 
nya lägenheter som ska byggas på Heden.


10. Övriga frågor 
•Web-texterna Gruppen som jobbar med web-texterna till kommunens hemsida träffades 
16/10. Beslöts att alla orterna går igenom sina egna texter utifrån tre perspektiv; 

1. Historiska, 2. Aktuella, 3. Marknadsförings- och säljperspektiv

Texterna ska illustreras med nya fräscha bilder från varje ort. Dessa ska skickas till 
Elisabeth Holmberg som samlar bilder i en bildbank. Alltså texter bearbetas och 
sammanställs på orten och tas med med nästa möte och bra bilder 3-4 st skickas till 

elisabeth.holmberg@flen.se.


http://www.leadersodermanland.se


•Ortens egna broschyrer. Förslag från Elisabeth, att vi skriver att vi tillhör 
Bygdenätverket i Sörmlands hjärta och syftet med det.

•Dagens protokoll skall skickas till Jessica Ekerman, Flens kommun. Stina åtgärdar.

•Marknadsföringsplan. Nalles förslag till marknadsplan för nätverket diskuterades. 
Tanken är att det ska vara ett aktivt marknads- och åtgärdsprogram för nätverket. Nalle 
önskar återkoppling i frågan hur vi går vidare. Beslöts att vi tar upp frågan igen vid nästa 
möte. Hur går vi vidare.


Det syfte som nätverket klubbade vid ett tidigare möte ser ut så här;


”Syfte med Bygdenätverket i Sörmlands hjärta


Syftet med nätverket är att vara ett forum för bygderåd och hembygdsföreningar i Flens 
kommun. Nätverket utbyter erfarenheter och idéer i syfte att driva frågor som är 
gemensamma för alla landsbygdsbor i kommunen. Närverket verkar också för en öppen 
dialog, goda samtal och idéspridning för respektive bygderåd och ortsbor. Nätverket är en 
viktig samarbetspartner för Flens kommun.


•Lista med nyinflyttade. Krister har tidigare fått lista från Gunilla Svensson på Flens 
kommun. Dessa får inte distribueras utanför mail@flen utifrån nya GDPR lagen. Krister 
kontaktar kommunen (Svetlana) för att höra hur vi kan få informationen i framtiden.

•Icke genomförda projekt från tidigare möten i gruppen ska upp på agendan för 
nästkommande möte. Ansvar ligger på ordföranden som gör nästa mötesagenda.

•Lyktsläpp. Beslöts att vi ska genomföra lyktsläpp söndag den 6 januari 2019 på varje 
ort. Lyktorna är 100% miljövänliga. Skadar varken djur eller natur. Carla informerar via 
Glimten. Orterna gör egen marknadsföring.


11. Nästa möte 28/1 2019 
Förslag är att nästa möte blir i Hälleforsnäs. Jack kontaktar Cecilia Gustafsson. Plan B är 
Flen och plan C är Bettna / Vadsbro/Blacksta.


12. Tack för idag 

Elisabeth Behrenfeldt	 	 	 	 	 Stina Näslund

Ordförande vid dagens möte	 	 	 Sekreterare vid dagens möte	 

	 	 



