
 

 

Verksamhetsberättelse 
 

Verksamhetsberättelse för Hälleforsnäs Bygderåd för 
verksamhetsåret 2019 

 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande  

Marina Karlsson 

 

Sekreterare  

Monika Larsson t o m 2019 07 

Malin Kennegård 

 

Kassör  

Dan K Östberg 

 

Ledamöter  

Ann-Louise Alm 

Bo Gustafsson 

Bo Nilsson 

Thomas Högberg 

 

Ersättare 

Anette Dahl 

Marlene Lindström 

 

Revisor 

Stig Nygren 

 

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 och nu är vi 159 betalande 

medlemmar. 

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.  

I januari 2019 bjöd vi in alla invånare till ett stormöte för att informera om att vi finns.  
I mars 2019 hade vi en workshop där våra medlemmar skrev ner synpunkter och idéer på 
post-it lappar. Lapparna samlades ihop och har legat till grund för det fortsatta arbetet.  
Vår viktigaste uppgift är att representera bygden.  
 
Vid vår senaste workshop tilldelades medlemmarna en sammanställning av idéerna. Vi 
hade delat in dem i olika kategorier och för att effektivisera arbetet skapades fyra arbets-
/projektgrupper med tydliga mål att arbeta emot. Styrelsen uppmuntrar samarbete mellan 
grupperna när det finns områden, ämnen och idéer som enar dem. 
 
Med utgångspunkt av det som framkommit vid medlemsmötena arbetade en mindre grupp 
med LUP, den lokala utvecklingsplanen, vilken presenterades i november. Responsen har 
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varit god. Under våren 2020 tar vi nästa steg och arbetar fram en handlingsplan för 
Hälleforsnäs.  
 
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. 
 
Samhälle/Service 
Gruppen arbetar idag för att det ska finnas en möjlighet att bo kvar på orten oavsett ålder.     
Vid kontakt med Leader Södermanland ansökte och tilldelades gruppen medel för att göra 
två studiebesök. Första studiebesöket gjorde vi på ett privat äldreboende i en närliggande 
kommun som delar den vision och värdegrund som arbetsgruppen har. Ytterligare ett 
studiebesök gjordes på ett personalkooperativ strax utanför Mora. Båda lösningarna var 
tilltalande och vi ser att båda kan vara aktuella beroende på ekonomi och placering. Vi 
arbetade fram en enkät med rubriken ”En bygd att åldras i”. 
 
PRO, Salamat, KPR och Mellösa Bygderåd tackade under hösten ja till att ingå i vår 
projektgrupp.  
Pensionärsorganisationerna i Hälleforsnäs och Mellösa har varit behjälpliga i att nå sina 
medlemmar genom att besöka dem i bostaden. Det visade sig vara ett mycket effektivt 

tillvägagångsätt. Av 150 enkäter har vi hittills fått tillbaka 124 enkäter som gett oss en bra 
bild av behovet nu och över tid i Hälleforsnäs och Mellösa.  
I slutet av året planerade vi hur vi ska gå vidare. I januari 2020 ska vi tillsammans träffa 
politiken och tjänstemannasidan i Flens Kommun där sammanställningen från enkäten 
presenteras. 
Nästa steg blir en uppföljning och därefter en genomgång med FKAB och Flens Bostad för 
att få information vilket fastighetsbestånd som är tillgängligt i Hälleforsnäs, likaså vilka 
lokaler som är tillgängliga. Vi fortsätter samla in fler enkäter och går vi vidare med utfallet 
även under nästa år. 
 
Förutom engagemanget för vård och omsorg finns planer för ett Öppet kontor där möjlighet 
ska finnas att ta med och sitta med sitt eget arbete några timmar en gång i veckan och 
vissa dagar kommer det vara möjligt att komma in och prata med bygderådet. Även ett 
Energicafé för ”prat och pepp” i vardagen finns med i planeringen.  
 
Inom området samhälle anordnas återkommande ”Day of Kindness” i slutet av året.   
Utbudet består framför allt av vinterkläder till vuxna och barn som privatpersoner har 
skänkt. I år hade vi dessutom glädjen att dela ut vinterkläder, jeans, tröjor med mera som 
Lager 157 skänkte till oss i samband med sin flytt till Eskilstuna.  
 
Gröna Rum 
Vid vår workshop framkom flertalet önskemål om ett grönare och blommande Hälleforsnäs. 
Gruppen gjorde förarbetet under våren och nu finns ett förslag som förskönar Hälleforsnäs 
med bland annat inslag av Körsbärsträd. I projektet ingår även en vision där Kaptens udde 
med arbetsnamnet "Engelska Parken" ska växa fram. Engelska Parken har engagerat bland 
annat Lions som bidragit med medel för informationsskyltar som är en viktig del i helheten. 
Projektet rymmer såväl kultur med historisk vandring som att lyfta fram bland annat de 
vackra och spännande träden på Kaptens udde. Samverkan sker då det går hand i hand med 
Gröna Rum som från början haft med Kaptens udde i projektet. Projektet har funnits att 
skåda för allmänheten under sommaren-vintern 2019, på Coop Konsum, Turistbyrån samt i 
trappan nedanför Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs. Synpunkter har kunnat lämnas via e-
post till bygderådet. På vår hemsida www.halleforsnas.org finns en liten kortfilm som 
beskriver projektet i sin helhet. 

http://www.halleforsnas.org/
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Nu pågår arbetet med att träffa kommunen för att tillsammans anpassa projektet till en 
genomförbar storlek och att få de sista pusselbitarna på plats. Budget och aktivitetsplan ska 
justeras innan materialet lämnas in till Leader Södermanland. Vi ser att ett genomförande 
tidigast kan ske under våren 2021.  
 
Kultur & Evenemang 
Redan vid första medlemsmötet framkom en tydlig längtan att skapa traditioner. Under det 
första året har det varit en av bygderådets prioriteringar. Vi har bjudit in föreningar och 
skola att vara med. Valborg och Midsommarfirande har genomförts i samverkan med 
Hälleforsnäs Idrottsförening. Vårmarknad anordnades i april. 
 
Bakluckeloppis på Bruksområdet har genomförts vid tre tillfällen i Gjuterigropen och nya 
datum planeras för 2020.  
 
De uppskattade historiska guidningarna på bruket med Ragnar Boman kommer vi att 
fortsätta med. Möjlighet finns att boka ett ”lyxpaket” där det förutom att gå med och 
lyssna på Ragnar ingår en lunch på Bruksrestaurangen och besök på Hälleforsnäs 
gjuterimuseum. Vi vill involvera och inspirera företag och föreningar på orten att samverka i 
fler aktiviteter/evenemang och att genomföra gemensam marknadsföring i större 
utsträckning.  
 
Julmarknaden som anordnades i Lager 157 före detta lokaler drog en stor publik. 
Marknaden bjöd bland annat på Julsånger framförda av Flens Världskör, knallar, Loppis, 
café, julgransförsäljning, julgransförsäljning och vi bjöd på glögg och pepparkakor. 
Föreningar och skolklasser deltog. 
 
I januari varje år anordnas Lyktsläpp runt om i kommunen. Lyktorna sponsras av kommunen 
och varje ort tar hand om kringarrangemangen. I år anordnade vi korvgrillning och den 
yngre generationen höll i grillning av marshmallows. 
 
Följande är exempel på vad vi under 2019 har inlett planering för gällande 2020. 
Vårmarknad, valborgsfirande, utomhusbio, fyra dagar dansevent i samverkan med 
Scenkonst Sörmland, historisk guidning med Ragnar Boman, Generation Pep dag.  
Vi kommer även att fortsätta anordna cirklar utifrån de förslag som inkommit. 
Under året är en kurs i Släktforskning genomförd med åtta deltagare under tio tillfällen 
samt en kurs i att tillverka egna Tenntrådsarmband. 
 
Friluftsliv & Fritid 
Medlemmarna i den här gruppen arbetar med att fånga upp och skapa friluftsaktiviter som 
lockar Hälleforsnäsbor och besökare. Många idéer finns att plocka från vår första 
workshop.   
Första projektet var att anordna uthyrning av kanoter. I september 2019 invigdes 
bygderådets Kanotuthyrning med ”bullkalas” och ”kanotrace” för hela familjen. I dagsläget 
finns tre kanoter och flytvästar för 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.  
 
Intresset att skapa ett gym har länge varit stort både i och utanför gruppen. Vi framförde 
önskemålet 2019 och nu kan vi glädjas åt beskedet att kommunens bygglov har beviljats 
och vi ser fram emot starten av en ombyggnation. 
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En dialog pågår även med kommunen för att undersöka hur vi kan skapa möjlighet att 
återuppbygga motionsspåret där det ska finnas plats för att gå, springa, cykla och vintertid 
åka skidor. 
 
Vi har under 2019 fått in önskemål och har under vintern förberett oss på att under våren 
starta upp en motionsgrupp på prov för hela familjen med innebandy och ser vad den kan 
utvecklas till.  
 
Wild Heart Hälleforsnäs 
I september 2019 fick vi det glädjande beskedet från Postkodstiftelsen att SEK 138.000 
beviljats för vår idé att inspirera barn och deras föräldrar att vara tillsammans mer ute i 
naturen.  
För att värva medlemmar anordnade vi en rastaktivitet på Bruksskolan, där de yngre 
barnen fick måla ”Spöklöv” som skolgården och därefter gick vi runt i klasserna och 
berättade om Wild Heart och delade ut en foldern att ta med hem. Foldern beskriver 
projektet och förslag på uppdrag familjerna kan göra på egen hand. Förutom att vända oss 
till familjer i Hälleforsnäs har vi nu även bjudit in andra familjer att deltaga. Vi har 
genomfört två familjeaktiviteter och den tredje av tio är på gång. Mer information finns på 
Instagram och på våra sociala medier facebook och hemsida. 
 
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. Under våren ska en gemensam 
handlingsplan ska tas fram.  
 
Ett område som berör alla orter är behovet av olika boendeformer och därav delar vi med 
oss av vår enkät ”En bygd att åldras i”. Bygdenätverket har önskat bli remissinstans för den 
nya bostadsförsörjningsplanen. Använder alla orter samma enkät får vi ett starkt underlag, 
som vi tror mycket väl kan ligga till grund för kommande beslut. 
 
Hälleforsnäs Bygderåd är en av representanterna som sitter med i den gemensamma 
Trafikgrupp som för en dialog direkt med kommunens representanter inom trafikfrågor.  
Nu har även en cykel-grupp bildats som fungera som ett ”bollplank” med Emelie Palmberg, 
Infrastrukturstrateg/Kommunledningsförvaltningen, Flens Kommun.  
 
En marknadsgrupp och en skyltgrupp har kontakt med berörda avdelningar på kommunen.  
Det är frågor som rör bland annat framtagning av gemensamt marknadsföringsmaterial 
och skyltar för placering vid infarterna till samtliga orter i Flens Kommun. 
 
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. 
 

 

 

 



 

 6 (7) 

Ekonomi 

Genom att under året ansöka om Quick Fix medel hos Flens Kommun har det varit möjligt för 

föreningen att anordna diverse evenemang, aktiviteter och ett inköp av tre kanoter med 

utrustning för uthyrning till allmänheten och utlåning till skolan. 

Evenemangen har varit välbesökta vilket har gett föreningen en buffert inför år 2020. 

I övrigt hänvisar vi till den ekonomiska rapporten. 

 

Medlemmar 

Vid årets början hade föreningen 0 medlemmar.  Under året har 153 nya medlemmar värvats.  

 

Möten, kommunikation 

Styrelsen har träffats 12 gånger under året. Vi har haft medlemsmöten tre gånger under 

året. Vi har också kommunicerat med medlemmarna genom facebook, anslag i samhället, 

e-post och via föreningens hemsida. 

Wild Heart Hälleforsnäs har dessutom även kommunicerat via e-post och Instagram. 

 

Slutord 

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

föreningen framåt. I och med det tror vi att fler vågar ta steget in i föreningen som 

volontärer och det är tillsammans bygderådet är som bäst! 

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

Hälleforsnäs, Bygdenätverket och Flens Kommun. 

Det känns roligt! Nästa år blir ännu bättre, då vi ska arbeta efter den Lokala 

utvecklingsplanen som är framtagen tillsammans med medlemmar och invånare i 

Hälleforsnäs.  

Utöver det fortsätter arbetet med idéer som påbörjats under året och nya spännande 

aktiviteter. Vi ser dessutom med glädje fram emot att få med ungdomarna i verksamheten. 

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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