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Karina Krogh hälsar oss välkomna! 

 

Dagordning: 

1. Minnesanteckningar från förre möte 

2. Feedback från stormötet den 27 sept och gemensamma arbetsgruppsmötet den 11 okt.  

3. Nästa steg i visionsarbetet 

4. Övrigt 

 

Pkt. 1 Minnesanteckningar från förre möte  

Mats har kollat att projectplace kan användas eller drop-box för att dela information om 

projektet. Mats kommer dra lite mer om både på nästa visionsgruppsmöte 

 

Pkt. 2 Stormötet den 27 sept och gemensamma arbetsgruppsmöte den 11 okt.  

Gruppen diskuterade hur man kan få fler att komma på möten och engagera sig. Quick fixes 

behövs för att motivera och rekrytera folk.  

Gruppen diskuterade möjligheten att skapa en broschyr och hemsida för att marknadsföra 

ortsutvecklingsarbetet mer.  Uppdraget går till Näringsliv, besöksnäring och 

marknadsföringsgruppen. Inspiration kan hämtas från Malmköping och Sparreholm som 

arbetar med eller redan har hemsida/broschyr.  

 

 En annan möjlig quickfix är strandpromenaden som Trafik, boendemiljö och naturgruppen 

tar vidare.  

 

Det gemensamma arbetsgruppsmöte den 18 oktober gick Ok fast lite missförstående om syftet 

med mötet.  

 

Följande quickfixes diskuterades och ansvar fördelades för att ta dem vidare.  

 skyltar (sporthallen) och hur Hälleforsnäsprofilen ska se ut, NBM 

 bro till skulpturparken, gruppen kom överens att bilda ett brosamarbete på tvärs av 

TBN gruppen och KoF gruppen. Mats kontakter Lena för detta.  

 Höstblommor på kullen; KoF 

 Broschyr; NBM 

 Julgran vid konsum och bruket; Jenny och Mats kontakter Roger 

 Bänkar Per-Olov tar fram kostnader. Kan möjligen finansieras genom sponsring från 

lokala företagare.  

 Belysning i träd vid konsum; TBMN 



 Hundrastplatser; Karina kollar med Roger och TBMN tar fram förslag på placering 

 Belysning vid stationen – avvakta  

 

Feedback från grupperna: 

Trafik, boendemiljö och natur: har fastnat i quick fixes och behöver fler folk.  

 

Näringsliv, besöksnäring och marknadsföring: har pratat klart, väntar på saker att göra 

 

Kultur och fritid har fokuserat på Bruket och Folkets hus. Carine Holegård från Kolhusteatern 

håller på att kolla upp på möjligheten för uppvärmning året runt.  

Förslaget om deltagande i nordisk Biennale har överlämnats till Kultur- och 

fritidsförvaltningen i kommunen.  

Fler perspektiv behövs i gruppen för att täcka hela området kultur och fritid. Försla 

inkluderade Ville, Tom från Folkets Hus, Harriet Larsson och Second floor.  

Kontakt till samverkanskommittén också viktig. Lena kontakter Sten Holmgren.  

 

 

Pkt. 3 Nästa steg i visionsarbetet 
Karina gick genom bildspelet från mötet den 23 augusti om vad en vision är och hur den tas 

fram genom en omvärldsspaning och framtagande av byggstenar.   

Planen är att visionen och den 3-5 åriga handlingsplanen ska antas av kommunfullmäktige i 

september 2011.  

Gruppen kom överens att på de kommande arbetsgruppsmöten göra en spaning på vilka 

trender som påverkar Hälleforsnäs och samla in mer information om hur Hälleforsnäs ska 

vara i 2019. Karina skickar det som kommit fram i Malmköping och frågor till framtidsfrågan 

till gruppen.  

Detta kommer att sammanställas för att ta fram byggstenar i Hälleforsnäs, som kommer 

utgöra ramen för visionen. Det är utifrån visionen att prioriteringar inom handlingsplanen sen 

kan göras.  

 

Pkt. 4 Övrigt  

Nästa möte 15 november kl 18 i Edströmsvallen.  


