
 

Vadsbro-Blacksta Kraftcentrum 

Det lokala bygderådet 

 

 

Adress Tfn e-post Org.nr Bankgiro 

Vadsbro Tallebo 0157-700 58 krikas52@gmail.com   817606-5301 5604-2096  
642 95 FLEN 070-781 22 30 

Minnesanteckningar vid strategimöte för nätverket av bygderåd 

 i Vadsbro Blacksta Föreningsgård 2018-03-27 

 

Krister berättade lite om Föreningsgårdens historia och nuläge under tiden vi 

fikade. Huset är från början en lägerhydda från Malmköping hitflyttad i början på 

förra seklet. 

 

Ordningsfrågor: 

 

1. Viket namn ska vi arbeta under? Förslag ” Nätverk av bygderåd i Flen” 

eller Bygdenätverket i Sörmlands hjärta eller annat. Beslutade att 

hänskjuta frågan till nästa möte. 

2. Utskick/kallelse: Bara en kontaktperson, ordförande eller av ordf. utsedd 

sådan. Dennes ansvar att förmedla till ”sin” styrelse. Detta beslutades samt 

namnlista upprättades. 

3. Bygdenätverket i Sörmlands hjärta fb-sida: 

Beslutade att låta den nuvarande vara öppen men att en kontaktperson 

från varje ort utses att administrera sidan. Beslutade att uppdra åt Anette 

Haapanen att skapa en ”hemlig” fb-sida, se: 

https://www.facebook.com/help/220336891328465?helpref=about_cont

ent En från varje ort administrerar. Uno pratar med Anette! 

4. Tillgänglighet: Vi behöver vara uppdaterade och svara inom rimlig tid 

helst på e-post. Svara ”alla” så vi får en debatt! OBS! Skriv en tydlig 

RUBRIK! Blir då lätt sökbar. En ny e-post för ny händelse. 

Behöver vi en utbildning i e-post samt ordbehandling? Krister kan ordna. 

5. Alla ska ha uppdaterade kalendrar med sig till varje möte. 

6. Respektera om anmälan ska vara före ett visst datum. 

7. Uppdatera Flens kommuns hemsida: https://flen.se/om-

flen/ortsutveckling/  Bl.a. ska det finnas länk därifrån till våra hemsidor 

eller fb-sidor. OBS! länk tillbaka till flen.se  

Krister kollar med Carla vart vi skickar den uppdaterade informationen.  

8. Skicka alltid deltagarlista till Carla för att få mötet betalt. 

9. Bjud in Carla till de möten som politiker och tjänstemän är inbjudna till. 

skicka minnesanteckningar till Carla. 
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Arbetsfrågor från senaste mötet i Malmköping 

 

A. Vilket syfte har vi med Bygdenätverket? Beslutade att Stina uppdaterar syftet.  

Vi ska bjuda in politiker plus kommunchef samt av honom utsedda tjänstemän till 

vartannat möte. Vi och de ska i god tid kunna förbereda sig beroende på vilken 

fråga som skall diskuteras. 

B. Vi skall bli tydligare att Konkretisera frågorna. 

C. Vi i råden måste bli tydligare, starkare tillsammans, hur lyckas vi med det?  

Vartannat möte bereder vi frågorna tillsammans som skall behandlas till nästa. Vi 

bjuder in politiker samt tjänstemän efter behov. 

D. Kortsiktiga och långsiktiga mål. Dessa bör skrivas ner: Se A: 

E. Vilka vägar har vi in till kommunen? Och arbetar alla med samma vägar eller gör 

vi dubbelarbete (ex "Service i samverkan” från hela Sverige ska leva)  

Under punkten ”laget runt” har vi möjlighet att i ett tidigt skede informera övriga 

orter om åtgärder. Då har vi större möjligheter att göra gemensamma satsningar. 

F. Diskussion önskvärd om hur bemötandet/givmildheten är gentemot respektive 

råd. Där är det viktigt att de olika orterna behandlas lika. Vi måste ha en öppen 

dialog och informera varandra. 

G. Beslutades att frågor självklart måste få beredas utan inblandning av kommunens 

tjänstemän. Nätverket äger frågorna. 

H. Beslutade att arbeta för att bygdenätverket/ bygderåd/byaråd skall bli rumsrent 

utan att det behöver vara ett Kommunbygderåd! Höja vår status. 

I. Beslutade att vi ordnar en paneldebatt där alla Bygderåd ingår och bjuda in våra 

politiker. Förslag på plats är BCPW.  

En arbetsgrupp ska bildas till detta. Tas upp på nästa möte. 

J. Nästa möte 8/5 i Skebokvarn. Då blir det ett beredningsmöte. Beslutade att Jack 

pratar med Hälleforsnäs ang. nästa möte. Bättre att vi är i Hälleforsnäs nästnästa 

möte. Då har dom tid att formera sig 

 

Vid pennan: Krister Karlsson 

 

 
 
 


