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Vadsbro-Blacksta Kraftcentrum 
I samarbete med 

Bettna Hembygdsförening 
 

 

Minnesanteckningar för Bygdenätverket i Sörmlands hjärta  

2019-03-25 I Föreningsborg Bettna 

 

 

1. Hasse Olsson hälsar välkommen. Vi fikar och äter matig macka som ”Baren i Bettna” 
fixat 
 

2. Närvarolista skickas runt. 
 

3. Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades till handlingarna 

 

4. Servicelösningar: Åke Sandklef från Hela Sverige ska leva berättade om sitt pågående 

arbete med servicelösningar i kommunen. Hans arbete avslutas nu under hösten. 

Bettna Bar & Livs kan vara en utgångspunkt för servicenäringen i området. 

Obemannade bibliotek (på försök i Malmköping) kan detta appliceras på flera orter? 

Flera orter borde kunna ta hjälp av Leader Södermanland  

( http://www.leadersodermanland.se/ ) ang. servicelösningar. OBS! LAG i Flens 

kommun var inbjudna till mötet men tackade nej av olika orsaker. 

http://www.leadersodermanland.se/leader_sodermanland/lag/  

Läs en skrift från Hela Sverige ska leva ang. service i samverkan (bilaga1) 

 

5. Åke S har tagit fram arbetsmaterial för ett lokalt utvecklingsarbete. (bilaga2) 

Flera orter har redan jobbat fram detta men det skadar inte att uppdatera dessa. 

 

6. På Tillväxtverkets hemsida finns det mer pengar att söka. Sista ansökningsdag 190529 

Se: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-03-01-

utveckla-lokal-service-i-gles--och-lands-bygder.html  

 

7. Information om dialogmöte med Hela Sverige ska leva länsbygderåd Sörmland. 

Anmälan senast onsdag den 27/3 (Bilaga3) 

 

8. Nej till våld diskuterades. Vi kom inte fram till något gemensamt beslut i frågan. 

 

9. Närvaro på Fest i Flen avslogs då det inte finns gemensamt material att tillgå som alla 

står bakom. 
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10. Inforuta i Glimten ang. Bygdenätverket. Lämna info till Carla senast torsdag den 28/3 

om Valborg på respektive ort. samt vad jobbar vi med nu? 

Vi som har samlingslokaler som inte är kommunägda får möjlighet att länka till dom 

på kommunens hemsida. Anmälan till Carla senast 30/4. 

Förslag på datum för uppföljning av trygghetsvandringarna. Fr.o.m. 1/4 och framåt, 

lämna till Carla. 

Förslag från Nalle att vi ska ha brainstorming om den gemensamma marknadsplanen. 

Åke S medverkar. Onsdagen den 24/4 kl. 15:00 plats meddelas senare.  

Remissyttranden / synpunkter för Landsbygdens villkor och värdeskapande - Flens 

kommuns plan för strategisk förstärkning av landsbygden. Remissperiod: 1 april till 31 

maj 2019. Skickas ut till alla bygderåd. 

 

11. Nästa möte i Malmköping måndagen den 20/5 kl. 18:00 

 

12. Mötet avslutades kl. 20:24 

 

Vid pennan Krister & Hasse 

 

 

 


