
Visionsgruppen 
Närvarande: Per-Olov Lindström, Lena Eklöf, Jenny Blomberg, Karina Krogh 

Återbud: Mats Blomberg, Sten Holmgren, Karl-Erik Lind, Ulf Johannisson 

Dagordning: 

1. Minnesanteckningar från förra möte   

2. Feedback från stormötet den 7 februari 

3. Byggstenar 

4. Nästa möte 

1. Minnesanteckningar 

Gruppen gick genom minnesanteckningarna från förra mötet.  

Gruppen diskuterade kopplingen till H-SAK och kom överens att ta upp det på kommande möte när 
Sten Holmgren, ordförande för H-SAK är närvarande. Karina informerade att Sten Holmgren är 
bjuden till nästa möte med nätverket av bygderåd i kommunen.  

Karina informerade att belysning är på gång; den är satt upp på fasaden och armaturen har kommit 
veckan.  

Gruppen kom överens att  avvakta ett möte om bruksfrågorna till efter mötet mellan an kommunen 
och stiftelsen den 23 februari har ägt rum.    

2. Feedback stormötet 

Gruppen var överens att det var ett bra möte och härligt med en del ny ansikten. Dock var det inga 
ungdomar närvarande. Gruppen diskuterade hur man kan involvera ungdomarna och kom överens att 
det kanske blir lättare med fritidsgården i Folkets Hus och genom praktiska åtgärder, som t.ex. 
badhyttor.  

  

3.  Byggstenar 

Gruppen gick genom all dokumentation som samlats in: Promenaderna i Hälleforsnäs 2019, Vad 
ungdomar vill ha (samlat in av Theodor Lundberg), SWOT analysen, sammanställningen från första 
stormötet i april 2011 för att identifiera byggstenar för Hälleforsnäs.  
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Gruppen kom överens om följande byggstenar: 

Kommunikationer, Kultur, Natur, Handel och Engagemang/trygghet.  

För varje byggsten började gruppen att ta fram beskrivningar av byggstenen i 2019 i Hälleforsnäs.   

Kommunikationer 

• Lätt att hitta och komma till Hälleforsnäs’ attraktioner; skateboardhall, Lager 157 

• Lätt att pendla till jobb HLFS 

•

Kultur  

• Levande Folkets Hus; film, ungdomar 

• Bruket; centrum för upplevelser; teater, musik, konst, mat, skateboard, handel, festlokal,  

Naturen  

• Lättillgängliga naturen; promenad och bad vid brukssjön,  

Handel 

• Närproducerad mat och delikatesser 

• Konsthantverk 

• Kläder, secondhand,  

Engagemang och trygghet 

• Här finns mötesplatser 

• Information; hemsida och Allahanda 

• Aktiva nätverk och ortsbor 

• Föreningarna samarbetar   

• Gemensam information  

• Snygga miljöer  

• Skolan 

För varje byggsten ska exempel utvecklas (3-5 per byggsten) som beskriver byggstenen i 2019.  

Gruppen kom överens att sammankallande tar förslagen till byggstenar med till arbetsgrupperna för att 
stämma av och få in förslag på beskrivningar för de enskilda byggstenarna.  



Karina sätter ihop material som sammankallande kan använda för detta.  

4. Nästa möte  

Gruppen kom överens att träffas den 21 mars 2012 18-20. Per-Olov kollar med Katri om vi kan få 
använda biblioteket. 

Inför nästa möte har sammankallande träffats med arbetsgrupperna och fått feedback på byggstenarna.  

Karina skickar ut uppdatering efter kommunen och stiftelsens möte.  


