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1. Minnesanteckningarna från förra mötet  

Gruppen gick genom minnesanteckningarna från förra mötet. Gruppen rapporterade att 
affischer och vykort har spridits i hela samhället under sommaren och gruppen har pratat med 
de flesta av de som stod på listan från förra mötet. Mats har besökt PRO.  

Strandpromenaden är klar. Förfrågan om skyltar har kommit, och Lena har pratat med Tom på 
Museet om de kanske kan ordna en studiecirkel om historiska skyltar. Projektpengar från 
Ortsutveckling kan eventuellt sökas för materialkostnaderna.  

Karina skickade ut uppdatering till alla med mejl i slutet av juni. En artikel med intervju med 
Mats om arbetet och det kommande möte kommer i nästa Allahanda.   

2. Uppdatering från grupperna 

Näringsliv, besöksnäring och marknadsföring har inte träffats sedan sist. 

Kultur och fritid inte träffats, men julmarknadsgruppen i gång.  

Trafik, boendemiljö och natur har inte heller träffats men strandskyddsdispens för 
badhytterna är sökt. 

3. Visionen 

Ortsutveckling Hälleforsnäs  
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a. Formulering  

Gruppen kom fram till följande formulering för visionen:  

Hälleforsnäs 2019 

Sprungen ur vår stolta historia finns här en framgångsrik grundskola med plats 
för alla barn. 

Vi utvecklar tillsammans en kreativ ort med ett internationellt kulturliv. Här 
finns en blomstrande handel i historiska och levande miljöer. Vi gör vår unikt 

varierande natur tillgänglig för alla. 

b. Vem undertecknar? 

Gruppen diskuterade vem som skal underteckna visionen på vägnar av Hälleforsnäs. Karina 
informerade att det att underteckna också innebär ett visst ansvar att vara samtalspartner med 
kommunen och hålla koll på de delar som orten själv ansvarar för att genomföra i 
handlingsplanen. Gruppen kom fram till att visionsgruppen undertecknar visionen och vid 
stormötet tillfrågas alla ortens föreningar om de vill ställa sig bakom. Deadline är innan beslut 
tas av kommunfullmäktig i oktober.  

4. Plan för stormötet  

Karina presenterade förslag till program för stormötet den 29 augusti. Per-Olov 
presenterar visionen och hur den kom fram.  

Fika är bokat på Folkets Hus. Bra med gruppbord och lite mer affischer och 
uppsnyggning av lokalen.  

Karina skickar affisch till gruppen i word och PDF format. 

5. Tidplan för arbetet efter stormötet 

Karina informerade att efter stormötet ska en tjänsteskrivelse tas fram som sen ska 
skickas till kommunfullmäktige. I skrivelsen kommer innehålla:  

• En bakgrund till ortsutveckling 

• Beskrivning av processen under året 

• Visionen 

• Handlingsplanen 



Planen är att skrivelsen skickas ut till alla som deltagit i arbetet på remis innan den skickas in 
i den politiska beslutsprocessen. Deadline för feedback är den 9 september. Gruppen kom 
överens att träffas den 10 september kl 18-20 för att gå genom eventuella synpunkter som 
kommit in under remiss-processen. Sen är tidplanen att skrivelsen ska diskuteras i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september, sen kommunstyrelsen den 8 oktober och 
kommunfullmäktige den 25 oktober.  

  

6. Nästa möte 

Den 10 september 18-20 i Edströmsvallen


