
Verksamhetsberättelse för Mellösa Bygderåd verksamhetsår 2020

Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år även för Mellösa bygderåd. Vi har inte haft något
årsmöte vilket känns mycket tråkigt. Vi har försökt öppnat upp för kontakt via mail, Facebook eller
hemsidan. Eftersom det ej varit något årsmöte har vi ej kunnat välja ny styrelse. Styrelsen har fortsatt
sitt arbete. Två medlemmar i styrelsen har slutat på grund av flytt under året. Vi har adjungerat in två
nya medlemmar i styrelsen. Vilket känns mycket värdefullt.

Bygderådet har haft 5 styrelsemöten. Dessutom har det varit mailkontakt, telefonkontakt och några
digitala möten med delar av styrelsen.

Aktiviteter:

Skräpplockning utefter Sockenvägen och närliggande gator med ett tjugotal deltagare och bra
resultat.

Trygghetsvandring tillsammans med kommunen, polisen med flera Vi gick Harpsundsvägen fram till
skolan och sedan Via Mellösagården och tillbaka gångvägen vid järnvägen. Eftersom tid fanns tog vi
även en vandring i villakvarteret förbi Tomtebo förskola och ut på Sockenvägen.

Bedrivit träningsverksamhet i Kyrkskolans gymnastiksal och utomhus på tisdagar.

Deltagit i samtal kring Mellösagårdens framtid med andra föreningar på orten gentemot KFAB.

Skolfrågan har tagit en stor del av vår tid under hösten. Vi har velat informera befolkningen om vad vi
fått kännedom om och få fram vad de boende i Mellösa har för tankar kring skolfrågan. Bygderådet
önskemål är en F-6 skola i Mellösa. Det vi önskar är en bra dialog med våra politiker. Gruppledarna
har varit inbjudna till möten men på grund av Corona pandemin har vi fått ställa in. Under fullmäktige
mötet i december lyftes frågan genom att två politiker hade ställt två frågor. Vi kommer att arbeta
vidare med frågan nästa år.

Vi har även deltagit i frågan om kvarboende på orten. Det är Hälleforsnäs bygderåd som drivit frågan
men vi har varit delaktiga.

Vi har försökt få barn/unga inkluderade i utvecklingsarbetet i bygden. Detta via ett Leader projekt. En
start i detta var ett möte med vuxna som ägde rum 25 februari 2020. De som deltog i detta möte var
representant för bygdeföreningen, kyrkan och två personer som bor/vistas i bygden. Syftet var att
diskutera hur vi kan inkludera unga i detta arbete. Denna fråga har sedan varit vilande.

Bygderådet har fått en roddbåt. Åror är inköpta och från våren ska man kunna hyra båten.

En SWOT analys genomfördes 11 november med stöd från Hälleforsnäs bygderåd. Här bjöds alla från
Mellösa in att delta. Digitalt. Analysen ska användas för att ta fram en lokal utvecklingsplan för
Mellösa.

Vi har svarat på två remiss från Flens kommun dels avseende Flens kommuns Hållbarhetsprogram och
Kommunens vatten och avloppsplan. Detta arbete har gjorts tillsammans med Omställningsgruppen i
Bygderådet.

Omställningsgruppen har deltagit i en trafikaktivitet öka antalet barn som cyklar/går till skolan säkert
genom att finnas vid övergångstället vid Bysmedjan och järnvägsövergången.



Vi skolstart efter jullovet fanns de också vid dessa plaster för att göra skolvägen säker. Då delades det
ut reflexer.

Båda dessa aktiviteters annonserades på Facebook och kontakt var tagen med Kyrkskolan.

Skrivit inlägg till Hälleforsnäs Allehanda.

Deltagande i externa möten

Vi har deltagit i Bygdenätverket Sörmlands hjärta. Där träffas alla bygdenätverk i Flens kommun
tillsammans med Carla Swenson (kontaktperson i kommunen) och diskuterar gemensamma frågor
och får information.

Vi har även deltagit i en cykeltrupp tillsammans med kommunen.

Ekonomi Se kassörens rapport

Medlemmar 71 st.

Styrelsen har bestått av

Sabina Dernelid avsa sig sitt uppdrag som ordförande vid mötet 10/5. På grund av flytt.

Hans Andersson

Clas Arvidsson

Elisabeth Behrenfeldt

Åsa Lockner

Stina Näslund sista möte 10/5. På grund av flytt.

Christina Thinsz

Birgitta Hermanson

Anders Iwerbo sekreterare adjungerad

Kersti Iwerbo kassör adjungerad

Magnus Briese och Mikael Vikberg adjungerade från höstens möten

Vi tackar för det förtroende som visats oss under året.

Mellösa januari 2021

Styrelsen

Mellösa Bygderåd


