
 

 

 

Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelse för Hälleforsnäs Bygderåd för verksamhetsåret 2020 

  

Styrelse  

Styrelsen har bestått av:  

Ordförande   

Marina Karlsson  

  

Sekreterare   

Malin Kennegård  

  

Kassör   

Jens Carstensen 

  

Ledamöter   

Ann-Louise Alm  

Anette Dahl 

Bo Gustafsson 

Marlene Lindström  

Bo Nilsson  

Thomas Högberg  

  

Ersättare  

Anita Andersson 

Britt-Marie Ljungskog 

  

Revisor  

Karin Ågren  

 

  

Verksamheten  

HÄLLEFORSNÄS BYGDERÅD   

  

Bakgrund   

Några engagerade ortsbor träffades och diskuterade kommunens planer på att flytta 

demensboendet till en annan ort i kommunen. I det ögonblicket insåg de att det nog borde 

finnas ett forum för Hälleforsnäsborna att få sin röst hörd hos kommunen. I samråd med 

kommunen tog de engagerade på sig uppdraget att bilda en interimsstyrelse.  Målet för dem 

var att skapa ett bygderåd i Hälleforsnäs.   
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Hösten 2018 fick Interimsstyrelsen i uppdrag av kommunen att utse en styrelse som 

genom Bygderådet ska främja bygdens utveckling och förnyelse. I stadgarna står det även 

att Bygderådet ska verka för Hälleforsnäs trevnad och nytta för boende på orten.   

När vi blev tillfrågade att ingå i styrelsen tvekade vi inte! Vi ville ta chansen att vara länken 

mellan invånarna och kommunen i frågor som får Hälleforsnäs att blomstra. Genom vår 

utveckling här i Hälleforsnäs bidrar bygderådet till en Landsbygdsutveckling som gynnar 

hela Flens Kommun. Vi trivs väldigt bra ihop, vi ville växa. 

Medlemmar har möjlighet att starta aktiviteter och delta i arrangemang, bli lyssnade till och 

komma med förslag och synpunkter till styrelsen året runt. Det har inkommit flera bra 

synpunkter som vi har förankrat hos kommunen och flera bra idéer som vi kan arbeta vidare 

med i projektform tillsammans med våra medlemmar. Den tid som privatpersoner och 

föreningsengagerade kan bistå med är givetvis individuell och så måste det få vara. Vi hälsar 

Hälleforsnäsborna varmt välkomna att höra av sig om de vill träffa nya vänner i en trevlig 

miljö medan idéer förverkligas.  

  

Syfte med bygderådet  

Små förändringar är det meningen att vi ska kunna utföra med våra egna händer och den 

kompetens som finns bland Bygderådets engagerade. Andra idéer som är större projekt 

kräver att vi samarbetar med kommunen och andra instanser där vi har möjlighet att få råd 

och finansiella bidrag. Som förening ska vi samarbeta med skolan och lokala föreningar.    

Det är även viktigt att vi genom olika projekt verkar för en förbättrad integration.   

Syftet med bygderådet är att;  

• främja bygdens utveckling och förnyelse 

• verka inom bygdens till trevnad och nytta för företag, ortsbefolkning och besökande 

• vara kontakt- och samrådsorgan gentemot berörda myndigheter 

• samarbeta med skola, lokala föreningar och sammanslutningar,  

såväl som med institutioner och föreningar på kommun- och länsnivå 

• skapa och utveckla samförstånd mellan tätort och landsbygd 

• göra bygden känd och uppskattad 

• verka för samordning och erfarenhetsutbyte med andra bygderåd 

  

Samverkan med boende och föreningar  

Det finns mycket kraft och engagemang i Hälleforsnäs! Vi jobbar för att bevara det vi har 

och utveckla det vi kan. Hälleforsnäs ska vara en plats man längtar till, både för gammal 

som ung. Vår vision är att i Hälleforsnäs ska man kunna bo, leva och verka hela livet. Genom 

att arbeta aktivt med ortsutveckling här i Hälleforsnäs bidrar vi till en Landsbygdsutveckling 

som gynnar hela Flens Kommun.   

Vi välkomnar alla föreningar som vill vara med att höra av sig för att få en inbjudan till  
kommande planering gällande bland annat evenemang. Representanter för en förening  

är varmt välkomna att ingå i alla våra arbets-/projektgrupper och de erbjuds även plats 
i styrelsen.  
 

 
Detta år är inte likt något annat år – verksamheten ställdes inte in – i den mån det gick 

ställde vi om med hjälp av Er! 

 

Samhälle/Service  

”En bygd att åldras i” är arbetsnamnet på en av hjärtefrågorna som berörs i den lokala 

utvecklingsplanen (LUP), som föreningen arbetat med att revidera under hösten.  

Planen är bygdens röst och presenterades för första gången 2019. Dokumentet fungerar 

bland annat som ett stöd i kontakten med kommunens tjänstemän och andra parter i frågor 

som rör förändring.  
 

Volontärverksamhet har bedrivits vid bland annat gemensamma aktiviteter tillsammans 

med Bruksskolan, hjälp med att handla till riskgrupper och personer i ofrivillig karantän, 

Sommarträffarna. 
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Bygderådet har i egenskap av gruppen ”Bruksvandrarna” skrivit avtal med stiftelsen 

Nattvandring.nu och vandringarna kan nu ses som ett komplement till andra trygghets-

främjande insatser som Trygghetsvandring och Grannsamverkan.  
 

Trygghetsvandring genomfördes under våren tillsammans med representanter för Flens 

Kommun, räddningstjänsten, de kommunala bostadsbolagen, pensionärsorganisation-

erna och invånare i Hälleforsnäs.  
 

Trygghetsmöte anordnades för att bredda föreningens nätverk inom pågående trygghets-

arbete. Inbjudna var representanter för Flens Kommun, områdespolis, skola och fritidsgård. 
 

Som medlemmar i Bygdenätverket i Sörmlands Hjärta sitter bygderådet med i kommunens 

cykelgrupp och trafikgrupp och har därmed under året bevakat och deltagit i det långsiktiga 

arbetet med bland annat gång- och cykelbanor samt säker skolväg. För att belysa vikten av 

säker skolväg har bygderådet på eget initiativ delat ut reflexer skänkta av Flens Kommun 

och agerat trygg vuxen vid övergångställena vid flera tillfällen. 
 

Arbetet fortgår med medlemsförslaget om att få till stånd en tankstation i Hälleforsnäs.  

Med anledning av pandemin är ärendet pausat då inga investeringskostnader godkänns  

i de intresserade bolagen. Näringslivschefen på Flens Kommun nu bevakar kontakterna. 
 

För att främja invånarnas användning av cykel har bygderådet under året lämnat in med-

borgarförslag om utökade p-platser vid järnvägsstationen samt om laddningsstation för 

elfordon och ett cykelgarage. 

 

Gröna Rum  

Vid föreningens första workshop framkom flertalet önskemål om ett grönare, skönare och 

blommande Hälleforsnäs. En arbetsgrupp bildades och ett förslag lades fram. Nästa steg är 

att träffa kommunen för att tillsammans anpassa projektet till en genomförbar storlek och 

att få de sista pusselbitarna på plats. 
 

Under våren 2020 påbörjades arbetet med framtagning av underlag till en ansökan hos 

Länsstyrelsen, (LONA), för att öka framkomligheten till Fyrsjön samt för bidrag att bekosta 

test av bottensedimentet i Bruksdammen, (LOVA). 

  

Kultur & Evenemang  

Ett minst sagt annorlunda år har inneburit begränsningar, men med positiv inställning till 

omställning med fokus på barn och seniorer genomfördes flera evenemang där fokus har 

legat på att genomföra dem anpassade till rådande riktlinjer från FHM plus extra sunt 

förnuft. 
 

Till följd av pandemin infann sig en ofrivillig ensamhet i form av karantän. Därmed startades 

”Sommarträffarna i Hälleforsnäs ” i samverkan med PRO. Under sommaren bjöds alla 

pensionärer på åtta träffar med varierat innehåll och final med musikaliskt tårtkalas och 

firande av alla födelsedagsbarn över 65 år, som inte haft möjlighet att fira med nära och 

kära under pandemin.  
 

All verksamhet har bedrivits utomhus med avstånd under pandemin, förutom 

mötet ”En bygd att åldras i” som genomfördes i Folkets Hus med gott om avstånd. 

 

Friluftsliv & Fritid  

Medlemmarna i den här gruppen arbetar med att fånga upp och skapa friluftsaktiviteter 

som lockar Hälleforsnäsbor och besökare.  
 

Kanotuthyrningen ökade under säsongen. I dagsläget finns tre kanoter och flytvästar för 

uthyrning till både barn och vuxna. Projektet har genomförts med bland annat stöd av 

kommunen genom Quick Fix medel. Lokalen ligger på bruksområdet och Turistbyrån är 

behjälplig vid utlämning av nycklar. Medlemmar får en gratis tur per säsong. Med anledning 

av pandemin flyttas ”Kanotracet” till 2021, ett kul inslag som startade vd invigningen 2019. 
 

En multiarena för att öka spontanidrottandet uppfördes under hösten.  

Våren 2021 kompletteras arenan med konstgräs och intilliggande utomhusgym.  
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Intresset att skapa ett gym hade länge varit stort både i och utanför gruppen. Arbetet med 

ett medlemsförslag ledde till en dialog med Framtidsbruket och Unika Bruket 2019 och 

2020 invigdes Nyckelgym på bruksområdet. Bygderådet skrev även under att avtal om att 

vara delaktiga i tillsynen av gymmet samt att handa försäljning av träningskort.  

En tillsynsgrupp med en styrelsemedlem och fyra medlemmar från bygderådet tillsattes. 

  

Barn- och ungdomar 

Projektet Wild Heart Hälleforsnäs har bedrivits under året med stöd av Postkodstiftelsen. 

Inplanerade aktiviteter med familjer styrdes om på grund av pandemin till att gälla endast 

barn på Bruksskolan och då under ordinarie skoltid då barnen ändå träffas.  

Avslutande aktivitet påbörjades i december och omfattar ett skolprojekt med Bruksskolan 

och Kyrkskolan där eleverna under slöjdlektionerna bygger en rymdfarkost á la insektshotell.                                       

Invigning planeras till våren/sommaren 2021. 

Under våren anordnades en workshop med temat ”Hur gör vi ungdomar delaktiga i vårt                         

ortsutvecklingsarbete?”  Därefter har ett digitalt möte genomförts med ungdomar och det                                       

planeras en aktivitet med fritidsgården under ett öppet hus så snart förutsättningarna 

ändras. Bygderådet samverkar med Leader Södermanlad. 

Under hösten var bygderådet initiativtagare till ett frukostmöte med tema ”Rörelse i skolan” 

och bjöd in Bruksskolans Elevråd, pedagoger och rektor samt representanter för Fritids-

gården. Det har utmynnat i en samverkan med RF-SISU. Södermanland som kommer stötta 

skolans personal och elever i Rörelsesatsningen.  

Bygdenätverket i Sörmlands hjärta  

Hälleforsnäs Bygderåd ingår i Bygdenätverket i Sörmlands hjärta där samtliga bygderåd, 

byaråd i Flens Kommun är representerade. Nätverket har skapat ett fint engagemang hos 

kommuninnevånarna. Vi träffas regelbundet bland annat för att utbyta erfarenheter och om 

möjligt hitta frågor vi kan driva gemensamt.  

  

Ett område som berör alla orter är behovet av olika boendeformer och därav har alla 

bygderåd tagit del av enkäten ”En bygd att åldras i”. Använder alla orter samma enkät får 

vi tillsammans ett starkt underlag, som vi tror mycket väl kan ligga till grund för kommande 

beslut.  
 

Bygdenätverket har beviljats som remissinstans för den nya bostadsförsörjningsplanen. 
  

Hälleforsnäs Bygderåd är representerade i Bygdenätverkets gemensamma Trafikgrupp som 

för en dialog direkt med kommunens representanter inom trafikfrågor.  
 

 Den relativt nybildade cykelgruppen i Bygdenätverket fungerar som ett ”bollplank” med 

Emelie Palmberg, Infrastrukturstrateg/Kommunledningsförvaltningen, Flens Kommun.   

  

En skyltgrupp har arbetat med kommunen om framtagning av skyltar för placering vid in-

farterna till samtliga orter i Flens Kommun. Skyltarna är utplacerade 2020. 
  

Bygdenätverket är idag representerad av orterna Bettna, Flen, Hälleforsnäs, Malmköping, 

Mellösa, Sparreholm, Skebokvarn, Vadsbro/Blacksta och Årdala. Flen med Yvonne Udénius 

i spetsen jobbar på att bilda en samrådsgrupp/Bygderåd.   
   

Vi är mycket glada över att ingå i Bygdenätverket då vi lär känna de andra orterna på ett 

sätt som troligtvis inte hade varit möjlig annars.  

  

Medlemmar och ekonomi 

Det har skett en ökning av medlemsantalet med fyrtiofyra procent jämfört med föregående 

år. Ekonomin är i balans och föreningen hoppas att man under nästa år kan genomföra 

aktiviteter som inte varit möjliga 2020 på grund av pandemin. 

I övrigt hänvisar vi till den ekonomiska rapporten. 
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Möten, kommunikation  

År 2020 blev ett år där bygderådet delvis ställde om till digitalt och arbetade vidare med 
Hälleforsnäs viktiga utvecklingsområden. 
 

Årsstämman genomfördes digitalt den 29 april. En utmaning och mål inför mötet var att 

alla som önskade skulle ha möjlighet att deltaga oberoende tidigare tekniska kunskaper, 

därav erbjöds medlemmar tre förberedande testtillfällen och individuell support. 

 

Möten har genomförts med arbetsgrupperna och sex medlemsmöten med olika tema har 

anordnats. Styrelsemöten har genomförts vid åtta tillfällen. 
 
 

Medlemmarna har kunnat ta del av aktuell information genom facebook, anslag på anslags-

tavlorna i samhället samt via e-post och på föreningens hemsida. Wild Heart Hälleforsnäs 

finns även att följa på Instagram.  

 

Slutord  

Det har trots allt skett mycket under året som gått och många har velat hjälpa till att driva 

föreningen framåt. Det är tillsammans med medlemmarna som Hälleforsnäs Bygderåd är 

som bäst!  

Under 2021 fortsätter bygderådet att arbeta efter den reviderade Lokala utvecklingsplanen 

som är framtagen tillsammans med medlemmar och invånare i Hälleforsnäs. Förhoppningen 

är att de traditionella evenemang som Valborg, Midsommar och Julmarknad kommer att 

kunna genomföras.  

Vi ser fram emot nya uppdrag tillsammans med våra fantastiska medlemmar och invånare 

i Hälleforsnäs, Bygdenätverket och Flens Kommun.  

Styrelsen vill framföra ett stort och hjärtligt tack till alla som på många olika sätt bidragit till 

att stödja Hälleforsnäs Bygderåd.  

Vi syns i Hälleforsnäs!  
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