
  Minnesanteckningar   
Nätverksträff för Bygderåden i Flens Kommun 

den 28 januari 2019, Hälleforsnäs  
 

Närvarande  
Bettna  Hans Olsson 
Flen  Yvonne Udenius  
Hälleforsnäs   Ann-Louise Alm 
  Anette Dahl 
  Bo Gustafsson  
  Marina Karlsson, sekreterare 
  Monica Larsson 
  Bo Nilsson 
  Stig Nygren 
Malmköping  Nils Holman   
  Nalle Remnelius 
  Jack Rydberg   
Mellösa  Åsa Lockner 
  Stina Näslund 
Skebokvarn  Monica Andersson 
  Sten Elofson 
Sparreholm  Ingegerd Branting 
  Uno Gustafsson 
  Inger Strazds  
Vadsbro/Blacksta Krister Karlsson 
  
Gäst 
Flens Kommun  Carl-Fredrik Swenson 
 
 

 
1. Välkommen och fika 

 
2. Presentation av en ny förening i Bygdenätverket 

Hälleforsnäs Bygderåd presenterade sig och ordförande Marina 
berättade om bygderådets syfte och mål samt vad de åstadkommit 
sedan starten i oktober 2018. Det fortsatta arbetet bestod till en början 
av att registrera föreningen och planera för ett större medlemsmöte som 
man fastställde att äga rum i januari 2019.  
Lyktsläppet den 6 januari, på den fd Tjärtippen vid Lager 157, var det 
första eventet bygderådet bjöd in till.  



Forts. Presentation av ny förening i bygdenätverket 
 

 
Ett hundratal ortsbor samlades kring brasan där den som ville kunde 
grilla marshmallows. Vägen utmed Lager 157 fylldes upp med bilar och 
fotgängare som kommit för att skåda lyktsläppet. Bygderådet hälsade 
välkomna och visade hur man går till väga för att tända och skicka upp 
lyktorna. Därefter gick alla i samlad skara ut i mörkret utmed en gång 
upplyst av brinnande marschaller upp på kullen. Intresset var stort, från 
både barn och vuxna, att vara med och tända lyktorna och släppa upp 
dem i skyn för att se dem segla iväg och sprida ljus över Sörmlands 
hjärta. 
 
Då kylan kom anordnades ”Day of Kindness” med mycket kort varsel. 
Troligtvis blir det ett återkommande event i Hälleforsnäs. Budskapet var 
följande; Ta en vinterjacka om Du behöver! Ge en vinterjacka om Du har 
över! Under två av tre timmar som aktiviteten pågick kom besökare som 
behövde vinterkläder till sig själv och sina barn samt de som skänkte 
kläder. Både boende på orten och boende i Mellösa anlände med 
vinterjackor, vinterskor och kängor, vinterbyxor, halsdukar och mössor. 
Kolhusteatern kom och skänkte tio lådor med vinterkängor, vilka snabbt 
fann sina ägare. Många som frös gick därifrån med varma kläder och 
skor. Det var det som var målet med dagen. 
 
Den 27 januari höll bygderådet i det stora medlemsmötet på 
Edströmsvallen. Ett fyrtiotal ortsbor deltog och delade upp sig i sex 
grupper vilka var och en också bestod av en styrelsemedlem som fick 
agera sekreterare och moderator. 
Grupperna fick fem frågor att samtala kring och dokumentera. Därefter 
skulle samtliga deltagare använda post-it lappar att skriva ner så många 
idéer/förslag som de ville under 5 minuter. Grupperna sammanställde 
därefter förslagen i olika områden, ex trafik, service, säkerhet, event, 
kultur m fl.  
Den 6 februari samlas bygderådet för att sammanställa alla förslag och 
ny inbjudan kommer att gå ut till medlemmarna inom kort. Nästa steg är 
att bilda arbetsgrupper som ska arbeta fram förslag som tar oss vidare till 
olika mål.  
Boende på orten kan läsa om alla event samt aktiviteter på Facebook 
vilket har gett god respons. Med bara ett fåtal undantag är samtliga 
närvarande på medlemsmötet nu betalande medlemmar i Hälleforsnäs 
Bygderåd.  



Forts. Presentation av ny förening i bygdenätverket 
 

 
Hälleforsnäs Bygderåd består av; Marina Karlsson, ordförande / Dan K 
Östberg, kassör / Monica Larsson, sekreterare / Stig Nygren, revisor /   
Ann-Louise Alm, ledamot + representant för Folkets Hus / Anette Dahl,  
ledamot / Bo Gustafsson, ledamot + representant för Gjuterimuseet / 
Thomas Högberg, ledamot / Marlene Lindström, ledamot, webbansvarig 
/ Bo Nilsson, ledamot samt Ola Söderqvist, ledamot + representant HIF. 

 
3. Presentation av närvarande gäster denna afton 

 
4. Dagens agenda/föregående protokoll 

Marina lämnade över ordet till Carla. 
 

Trygghetsvandringar 
Carla meddelade att Trygghetsvandring är planerad enligt följande; 
Bettna den 11 februari, Vadsbro den 14 februari. Skebokvarn var 
planerad till den 25 februari, men ska flyttas så att polisen kan deltaga. 
Hälleforsnäs och Sparreholm ska följas upp. Carla återkommer med 
kallelse. 
 
Strategisk plan 2019/2022 
Carla informerade om att det är dags att uppdatera/omformulera 
orternas visioner som ska ingå i ”Strategisk plan 2019/2022”.  
Planen upprättas av kommunen.   
 
Välkomstskyltar 
Arbetsgruppen och tjänstegruppen, som består av Monica A, Claes A och 
Nalle från Bygdenätverket samt Carla och Björn från kommunen, har 
arbetat med välkomstskylten som ska placeras på respektive ort. 
Fördröjning av montering beror på att två markägare ej har gett 
klartecken ännu. 
Montering är planerad att ske under juli månad 2019. 
Malmköping och Sparreholms skyltar behöver flyttas närmare orterna, 
därav tittar kommunen på nya placeringar. 

 
Samverkansgrupp/Bygderåd/Bygdenätverk 
Carla talade om vikten att ärenden som Bygderåden och Bygdenätverket 
tar upp och arbetar med ska vara förankrade hos medlemmarna på 
orten. Grupperna ska företräda sin ort och har mandat att tala för sin ort.  



 
Forts. Dagens agenda / föregående protokoll 
 
 

Glimten 
Tidningen ska fungera som en anslagstavla för varje ort, dock ej för 
annonsering. Löpande information om vad som har hänt är välkommet. 
Kommande evenemang hänvisas direkt till Evenemang på kommunens 
hemsida. Kommunen har en redaktion där Carla ingår. Han skriver själv 
och endast vid enstaka tillfällen använder de sig av en ”spökskrivare” på 
Eskilstuna Kuriren. Carla förbehåller sig rätten att redigera inskickat 
material. 

 

Viktiga datum gällande Glimten; 
Nr 2: Utgivning: 13/4, Deadline: 28/3, Nr 3: Utgivning: 8/6, Deadline: 24/5 
Nr 4: Utgivning: 14/9, Deadline: 30/8, Nr 5: Utgivning: 26/10, Deadline: 11/10, 
Nr 6: Utgivning: 14/12, Deadline: 29/11 

 
Bygderådens information på Flen.se  
Carla uppmanade samtliga att gå in och uppdatera texterna med 
ortbeskrivning snarast möjligt. 
Texten ska bestå av 1) en historisk del, 2) en aktuell och  
del 3) marknadsföring  
Skicka uppdateringar till jessica.ekermann@flen.se  
 
Genomgång av föregående frågor lades till handlingarna och Stina tog 
över ordet. 

 
5. Runt bordet – Orterna informerar 

 
Allmänt 
Stina och Jack som ingår i Bygdenätverkets Trafikgrupp, har besökt 
Stadshuset i Strängnäs. De har informerat sig om digitala 
hastighetsskyltar. Skyltarna, som kostar ca 25tkr per skylt, har bevisligen 
god funktion på vägar där hastighetsbegränsning är av stor vikt och 
andra åtgärder inte har haft någon effekt. Stina skickar informationen  till 
Carla. Sparreholm och Hälleforsnäs utser var sin representant som ska 
ingå i Trafikgruppen. Kontaktuppgifter meddelas till Stina. 
 
Utifrån nya GDPR lagen får inte listan med nyinflyttade distribueras 
utanför Flens kommunhus. Frågan går vidare till Carla om hur vi kan nå ut 
med information till nyinflyttade. 



 
Forts. Runt bordet  lista nyinflyttade – Orterna informerar / lista nyinflyttade 
 
 

Carla ombads se över möjligheten för bygderåden att bifoga information 
i välkomstbreven som går ut från kommunen. 

 
Grannsamverkan håller ett stormöte den 11 april 2019.  
Väl mött på Bildningscentrum Stenhammarskolan i Flen där Johan 
Kimanski informerar tillsammans med larmtjänst och försäkringsbolag.  

 

Vadsbro/Blacksta  
Den 10-12 december 2018 var Krister tillsammans med Jack på besök i 
Mörbylånga Kommun beläget på Öland.  

De blev inbjudna att under trettio minuter berätta om sina erfarenheter 
från uppbyggnaden av bygdenätverk samt bygderåd/samrådsgrupper i 
Södermanland. Efter besöket har invånarna gått ihop och startat 
byaråd/nätverk runt om i Mörbylånga kommun. De når ut bredare och i 
och med det når de även fler eldsjälar 

 
I Vadsbro tog idrottsföreningen hand om Lyktsläppet i år. Många boende 
uteblev då de flesta spelade teater i Kung Blackes Gycklare, som för 
övrigt har gjort stor succé. 
 
Bygderådet och invånarna är mycket glada över att det genomfördes en  
första Trygghetsvandring i Vadsbro. Det var en blandad skara av boende 
på orden och dagisbarn i lysande västar. Bönder med sina traktorer och 
Sörmlandstrafiken möttes upp med strålkastarna effektfullt lysande mot 
varandra vid ett i förväg planerat stopp.  
 
Sparreholm  
Arbetet med att utse ”Årets Sparreholmare” har påbörjats. Den som vill 
kan nominera en person eller en grupp till priset med en kort motivering. 
Det är lätt att få in nomineringar och vinnaren presenteras vid den årliga 
Vårfesten. Priset är äran att få ett äppelträd planterat i sitt namn i 
Familjeparken. Parken som är en kombinerad gräsplan/lekpark är en 
relativt ny och mycket uppskattad mötesplats.  
 
 
 
 
 



Forts. Runt bordet – Orterna informerar  
 
 

Mellösa 
Italiensk inspirerade Café Bysmedjan har öppnat i Mellösa. Ett trevligt 
utflyktsmål som var fullsatt i samband med Lyktsläppet som hölls i 
Hasses Kohage. Bygderådet funderar över att byta plats för Lyktsläppet 
till nästa år pga dålig uppslutning. 
 
Bettna 
Efter sju år och mycket arbete har Bettna äntligen fått fiber vilket de 
givetvis är mycket glada över.  

 

Årets lyktsläpp hölls på idrottsplatsen där den hårda vinden förde 
lyktorna snabbt bort över träden. 
 

Malmköping 
Nalle, Uno och Jack är klara med bygdenätverkets gemensamma 
marknadsplan. Den är överlämnad till Jessica. Planen ska färdigställas 
med handledning av kommunalt anställda projektledare. 
Bygdenätverket har bidragit och kommunen har tagit stafettpinnen för 
att fortsätta arbetet. 
Bifogat till protokollet finner du arbetsgruppens förslag till en 
marknadsföringsplan för Bygdenätverket (vv se bilaga) 
 

Flen  
I Flen pågår arbetet för att bilda en samrådsgrupp/bygderåd och Yvonne 
berättade att Flen har redan nu många återkommande event.  
 
Lyktsläppet anordnades av Hembygdsföreningen i Thuleparken där det 
även bjöds på glögg och pepparkakor.  
 
De historiska stadsvandringarna är ett populärt kulturellt inslag i Flen.  
Yvonne som är initiativtagare berättade att varje gång följde omkring 200 
personer med på vandringarna. (I Eskilstuna Kuriren kunde man i juli 2018 läsa att 

uppemot 300 personer deltog i den Historiska stadsvandringen. Värt att nämna!/ Marina) 
 
Hemvändardagen som anordnas i Thuleparken under sommaren är även 
den en succé. Besökarna bjuds på teater och utställning av gamla bilder. 
Rockabillyfestivalen är tillbaka i Flen efter 12 år hos grannarna i 
Katrineholm. Det blir en sommarfest som anordnas på parkeringen vid 
Hammarvallens IP.  



 
Forts. Runt bordet – Orterna informerar / Flen 
 
 

Vi önskar Yvonne lycka till i fortsatt arbete med att bilda en 
samrådsgrupp/bygderåd och välkommen till gemenskapen i 
Bygdenätverket! 

 
6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

7. Nästa möte 
Bettna och Vadsbro/Blacksta går ihop inför detta tillfälle och i bästa 
”sockensamverkans anda” bjuder de gemensamt in till nästa 
nätverksträff. Den 25 mars 2019, klockan 18.00-20.00.  

  
8. Tack och slut  

Varmt tack till alla som tog sig till Hälleforsnäs trots hala och  
snöiga vägar. 
 
 
 

 
 

Marina Karlsson 
Sekreterare vid dagens möte 
 
 
 

 
Bilaga med hälsning från Nalle; 
Eftersom jag inte kan göra word dokument så har texten hällts in i en möjlig form som 
inte är beslutad, bara som en skiss. Formen är en dragspelsfolder med fram och baksida 
som skall vikas ihop till ett A6 format på B=10,5 cm och H=14,8 cm. 
Det kan kanske vara svårt att skriva ut detta format på en bläckstråleskrivare i A4.  
Jag erbjuder mig – om någon önskar – att skriva ut och vika ihop vårt förslag så att man 
lättare kan ta åt sig textens innehåll och samtidigt känna på hur en marknadsförmedlare 
kan se ut – som ett exempel alltså. 

 
Med vänlig hälsning 

Nalle Remnelius 
070 – 712 59 47 

nalle@remnelius.se 


