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1. Koppling  6ll  H-‐SAK  

Innan  mötet  hade  visionsgruppen  träffats  med  H-‐SAKs  styrelse  för  aK  presentera  vad  som  arbetas  
med  i  ortsutvecklingsarbetet  och  diskutera  hur  grupperna  kan  arbeta  Mllsammans.  H-‐SAK  
uKryckte  önska  aK  kopplas  Mll  ortsutvecklingsgrupperna.  Visionsgruppen  är  överens  aK  H-‐SAK  
måste  vara  den  grupp  man  lämnar  över  visionen  Mll  eQersom  den  representerar  alla  föreningar  
på  orten.  Visionsgruppen  kommer  aK  bjuda  in  sig  Mll  H-‐SAK  för  aK  förankra  visionen.        

2. Byggstenarna  

Visionsgruppen  gick  genom  byggstenarna  och  utvecklade  beskrivningar  för  dessa  uMfrån  
materialet  som  samlats  in  under  arbetet.  Gruppen  kom  fram  Mll  följande:  

Engagemang  och  trygghet  

o Här  finns  enkelt  och  aKrakMvt  boende  

o Här  finns  en  enkla  vägar  Mll  kommunen  

o Hälleforsnäs  har  eK  rikt  föreningsliv  där  vi  har  möjlighet  aK  lära  känna  varandra    

o Här  finns  en  framgångsrik  skola  med  plats  för  alla  barn    

KommunikaMoner  

o Miljövänliga  pendlingsmöjligheter  
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o HöghasMghetsuppkoppling  Mll  alla  

o Hälleforsnäs  aKrakMoner  nära  Mll  Sverige  och  omvärlden    

Kultur  

o AllakMvitetshus  för  alla  generaMoner  

o Levande  historia  

o Tillgång  Mll  internaMonell  kultur  i  en  lokal  miljö  

Natur  

o Här  finns  unik  natur  som  går  aK  uppleva  Mll  fots,  i  kanot  och  på  cykel  

Handel  

o Blomstrande  handel  med  utbud  för  alla  smaker  och  inriktningar  

3. Nästa  steg  

Gruppen  kom  överens  aK  Karina  sammanställer  kvällens  arbete  och  skickar  ut  det,  sen  får  alla  
fundera  yKerligare.  DäreQer  kommer  byggstenarna  aK  förankras  på  följande  säK:    

• Förankring  i  H-‐SAK  -‐  Anita  pratar  med  Karl-‐Erik  om  Md  för  deKa  

• ArMkel  i  Allahanda  –  Karina  pratar  med  Jarmo  och  skriver  arMkel  

• Stormöte  den  24  maj  i  Kolhusteatern  kl  19  –  Lena  bokar    

• Karina  gör  program  för  stormötet  och  skickar  ut.  Gruppen  träffas  kl  17.30  den  24  maj  och  går  
genom  programmet.    

• Grupperna  arbetar  vidare  på  åtgärder  i  mallen  med  målet  aK  vara  klara  veckan  innan  
stormötet.  Sammankallande  för  varje  grupp  arbetar  på  åtgärderna,  Karina  gör  affischer  för  
åtgärderna  Mll  stormötet.  

Gruppen  beslutar  aK  skjuta  upp  inlämning  av  vision  och  handlingsplan  Mll  kommunfullmäkMge  Mll  
oktober.  Det  innebär  aK  handlingarna/papperen  ska  lämnas  innan  den  10  september.  Karina  skickar  
ut  reviderad  Mdplan.    

4. Nästa  möte  

Den  24  maj  kl.  17.30  på  Kolhusteatern.    


