
Verksamhetsberättelse för Mellösa Bygderåd verksamhetsår 2021

Verksamhetsåret 2021 var fortsatt påverkat av restriktionerna pga. Corona pandemin.

Bygderådet har haft 10 styrelsemöten både digitala och fysiska.

Vi kunde ha årsmöte i augusti och välja in de styrelsemedlemmar som varit adjungerade och även

välja in två nya styrelseledamöter. Styrelsen hade förslag på två stadgeändringar men på grund av för

få deltagare på årsmötet kunde dessa inte tas upp. Beslut togs om ändring av årsavgift till 150kr för

familjemedlemskap och 100kr för enskild medlem.

Arbetet runt Kyrkskolan har fortsatt. Vi har försökt få information för att bli delaktiga i Flens kommuns

tankar kring skolan. Det har skett möten med kommunchef. Där vi fått de olika förslagen

presenterade. Sedan har vi haft separata möten med gruppledare och övriga representanter från de

olika partierna. Där vi lagt fram våra tankar runt vikten av skola i Mellösa. Möten med flera av

partierna har också genomförts efter detta. Katarinas Johanssons förslag till ombyggnad/nybyggnad

har diskuterats och lagts fram som förslag.

En medlem i bygderådet James Hollingworth tog fram en film som stöd i skolfrågan.

Bygderådet har försökt informera de boende i Mellösa om alla turer och aktiviteter som varit. Vi har

använd de kanaler som finns men har ändå varit osäkra om vi nått fram på ett bra sätt. Vi ber om

överseende med detta. Vi hade ett Stormöte 26 oktober dit alla var välkomna. Där presenterades

förslaget som Katarina Johansson tagit fram. Mötet var välbesökt och vi fick ventilera alla våra tankar

och åsikter.

Skolfrågan var uppe på Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), sedan Kommunstyrelsen (KS) och till

sist på Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 6 december där beslut togs om att Kyrkskolan ska

renoveras/byggas om för 36 miljoner kronor. Inför detta möte genomförde Bygderådet tillsammans

med barn och föräldrar en manifestation utanför Skjortan där sammanträdet genomfördes. Vi delade

ut kort och framförde vår åsikt. Beslutet som togs är ett bevis på vad bygdens samlade krafter och

engagemang kan leda fram till. Stor glädje i Mellösa, för alla barn i skolan, för bygden och för ortens

framtid. En skola i bygden är ett bra argument för att få barnfamiljer att flytta till orten. Inför

julhelgen lämnade vi över julkulor med kort till Kommunfullmäktiges medlemmar för att berätta att vi

är nöjda med deras beslut men också för att påminna om att vi i Mellösa följer kommunens fortsatta

handläggning i ärendet och gärna vill fortsätta att vara aktiva i utvecklingen.

Aktiviteter:

Leadermöte med ungdomar som resulterade i en badflotte till Mellösa badet.

Bygderådet har tillsammans med Hembygdsföreningen genomfört två Kulturvandringar som var

uppskattade och välbesökta.

UT-loppet genomfördes tillsammans med Hälleforsnäs bygderåd. En uppskattad aktivitet som inne

bar att man gick eller sprang mellan orterna. Start från båda håll. På halva vägen kunde man få

blåbärssoppa och bullar från Tomas fina vagn. Vid Hagängen var det full aktivitet, flyguppvisning med

modellflygplan, kaffe och korv serverades i Mellösa IF:s klubbstuga.

Diskussioner kring odling, stigar från Hasselbacken in mot samhället, brygga vid Hasselbacken är

frågor som vi har på agendan och diskuterat under året.



Ett nätverk för företagare initierades och hade sitt första möte under slutet av året. Arbetet fortsätter

under 2022.

En samtalsgrupp kring existentiella frågor startades upp tillsammans med Hälleforsnäs bygderåd.

Vi deltog i Mellösa julmarknad och kokade korv.

Vi har lämnat in vår första Lokala Utvecklingsplan (LUP) till kommunen. Den beskriver orten och de

tankar och planer vi har för Mellösa.

Vi har skrivit inlägg till Hälleforsnäs Allehanda och Artikel till Hembygdsföreningens årsskrift.

Deltagande i externa möten:

Vi har deltagit i alla möten med Bygdenätverket Sörmlands hjärta. Detta nätverk arrangerade också

ett speciellt möte där politiker och tjänstemän var inbjudna för att diskutera hur vi ökar dialogen

mellan kommunen och bygderåden. Resultatet blev att vi skulle fortsätta detta arbete. Bygderåden

har flera frågor som är gemensamma som vi kan driva tillsammans.

Representanter för Bygderådet deltog i möte arrangerat av Hälleforsnäs bygderåd där skola i Flens

kommun var huvudtemat. Politiker, tjänstemän, föräldrar, med flera var inbjudna. Bra diskussioner: vi

beslutade att fortsätta träffas men kanske i andra former för att locka fler grupper och speciellt

föräldrar.

Ekonomi: Se kassörens rapport

Antal medlemmar: ca 100

Styrelsen har sedan årsmötet bestått av:

Hans Andersson

Magnus Briese

Margareta Ellnebo

Birgitta Hermanson

Amanda Kjelle

Åsa Lockner

Christina Thinsz

Mikael Vikberg

Kersti Iwerbo kassör adjungerad

Anders Iwerbo valberedning

Vi tackar för det förtroende som visats oss under året.

Mellösa januari 2022
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