Dialogmö te om mö tesplatserna
2020 - sammanstä llning 2020

Möten hölls i biblioteken i Stallarholmen och Åkers styckebruk samt
församlingshemmet i Mariefred. Två gruppövningar med fokus på innehåll, syfte
och driftsformer.
Efter sammanställningen av de annonserade dialogmötena kommer
sammanställning av två kompletterande möte på öppna förskolorna i Åkers
styckebruk och Stallarholmen. På mötet i Mariefred fanns småbarnsföräldrar
med bland ordinarie deltagare.
Frågorna

1. Vad är en mötesplats för dig?
Vad tänker du om det föreslagna syftet?
Saknas något för viktigt för att vi ska kunna skapa en möteplats för alla i
kommundelen?
2. Vad har du för förväntningar på en kommunal mötesplats?
Vad kan den ge dig som kommuninvånare i din kommundel?
3. Vad kan en mötesplats tillföra orten och invånarna?
Hur kan den bidra till ökad gemenskap och lyfta orten?
4. Vad kan du eller din förening bidra med?
5. Kommunal drift eller föreningsdrivet? Fördelar och nackdelar.
Synpunkter gruppvis i bokstavsordning:
o Mariefred
• Stallarholmen
 Åkers styckebruk
Del 1 - Vad är en mötesplats för dig?

Topp 5-perspektiven i Mariefredsgruppen
1. En plats som skapar Vi-känsla
2. Plats för föreningar och nätverk utan lokaler. Särskilt med fokus på
ungdomar
3. Måste vara tillgänglighet för ALLA! Nu exkluderas många.
4. Tillgänglighet – ska vara centralt belägen.
5. Tillräckligt stor lokal
o
o

Ett ställe där alla i alla åldrar kan komma.
Måste vara tillgänglighet för ALLA! Nu exkluderas många.
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Plats för föreningar och nätverk utan lokaler.
Där det finns attraktioner, lokaler, fest, konsert, teater, barnverksamhet,
musik, bio. Viktigt med en bredd!
Kök och kafé är viktigt
Tillgänglighet – ska vara centralt belägen.
Möjligheter för ungdomar som inte är på fritidsgården eller med i
föreningar. För kulturaktiviteter.
Öppet för alla!
Aktivt stöd för ungdomars aktiviteter – bara en lokal med nyckel räcker
inte
Möte mellan olika åldrar och generationer
Information om mötesplatsen till alla nyinflyttade så de känner sig
välkomna och får en möjlighet att snabbt komma in i gemenskapen på
orten
Medborgarkontor på mötesplatsen – som ett nav för alla men också nya
på orten

 Det finns alltid grupper som hamnar utanför. Som inte har någon
hemvist. Som inte är med i föreningslivet.
 Nu fungerar mötesplatsen (i Stallarholmen) som en plats för
kulturaktiviteter. Det behövs en mångfald av uttryck. En bredd av
aktiviteter. Fritid, idrott, motorungdom, och så vidare.
 Tillgänglig för alla (även för Lännabor).

Vad tänker du om det föreslagna syftet?

o
o
o

Om lokaldemokrati – Politiker som lyssnar, tar in och är ärliga
Förstärk det lokala medinflytandet
Syftet är ok att börja med. Kanske titta på det igen längre fram?

•
•

Tillgänglig och trygg mötesplats är mkt viktigt.
Syftet är ok.

 Det är svårt att säga emot. Det låter väldigt bra.
 Stärka samhörigheten – utveckla lokaldemokratin. Ser inte den
kopplingen? Hur skulle det fungera? Hur utvecklar mötesplatsen
lokaldemokratin? Vad betyder det? Beslutsmakt och ansvar för olika
frågor.
 Upplevd trygghet. Har inte varit så tryggt i Åker. Där kan mötesplatsen
bidra. Gränsöverskridande möten. Plats att vara på. Fler aktiviteter leder
till trygghet. Se ”Lugna byn”- aktiviteter.
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Saknas något för viktigt för att vi ska kunna skapa en möteplats för
alla i kommundelen?

o

o

Strängnäs kommun överst i syftesskrivningen– motsättning. Vi är ju
kommunen!
Vi kanske blir tre ggr så många i framtiden i Mariefred!

Övrigt

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Bra för skolverksamhet. (som inte har en aula idag)
Finns inga samlingslokaler i Mariefred.
Saknas lokal på IP.
Saknas stor lokal.
Behövs inte medborgarkontor på mötesplatsen
Mopedburen ungdom måste också få något att göra
Behov av en STOR aula! Saknas tillgänglig stor samlingslokal.
Vi lever i en egoistisk tid – utveckla VI-känslan tillsammans: över
generationsgränserna.
Lokaldemokrati? Vi har valt politikerna. De ska lyssna på oss.
Viktigt att politikerna lyssnar på medborgarna. Och arbetar med
framförhållning.
Medborgarkontorsfunktioner på mötesplatsen

 Häftigt att se fritidsgård och pensionärer som går på föreläsning. Se första
stycket i utredningen.
Om Biohuset i Mariefred

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stor nog? 150 platser. Nu 118 sittplatser.
Vad kommer att behövas när Mariefred växer?
Rotary behöver lokaler för att bjuda in ungdomar i olika projekt och
satsningar. Då är det bra med Biohuset eller andra lokaler?
Vi har bio för barn, nyblivna mammor, och så vidare.
Kan bli mkt billigare än vad utredningen säger!
SFAB har misskött huset. Q-märkt. Finns underhållsplan? Det behövs en
långsiktig underhållsplan!
Finns många kvaliteter i huset. Taklampan. Miljön i biosalongen är unik.
Utredning efter utredning. Hur mycket har det kostat? Och nu frågar de
oss vad de vill nu?
Det generar missnöje, irritation!
Det kan ni lösa själva i Mariefred!
Biohuset i Mariefred är viktigt!
Allt behöver inte ske på en gång! Gör saker och ting under årens lopp. Alla
ska kunna komma in i huset.
Biohuset har alltid varit en samlingspunkt. Det måste fortsätta.
Biohuset till kommunstyrelsen istället för SFAB? Vad kostar egentligen
driften? Ett sätt att få ner kostnaderna?
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o
o
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o

Det finns mycket pengar att hämta. Boverket och andra instanser.
Nu 15-16 föreningar aktiva i Biohuset.
Nu fungerar det väldigt bra i Mariefred. Man kan fråga folk. Det finns bra
kompetenser.
Små lokaler bra för möten.
Finns kök (kommentar: Vet ej om det menas att det är bra som det är
eller om det behövs ett bättre kök.)

Grupp 2 - Vad har du för förväntningar på en kommunal mötesplats?

Topp 5-perspektiv enligt Mariefredsgruppen:
1. Samlingsplats för äldre och unga/ Generationer att träffas över
intressegränser/ Möjlighet att få träffa andra åldrar
2. Kulturella aktiviteter och andra intressen
3. Öppen och tillgänglig för alla, tillgänglig för rörelsehindrade
4. Att den är långsiktig och engagerar alla
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

•
•

Ett ställe att mötas, arrangemang, möten,
Kommunen och andra kan samla medborgare
Öppen och tillgänglig för alla
Över åldersgränser
Glad över det man har
Samarbeten kring framförallt lokaler med de tre mötesplatserna
Ökad synkronisering mellan mötesplatserna
Annonsering av evenemang på olika platser
En plats för att hitta samarbeten, PRO i skolan tex
Att bion får fortsätta
Att få veta vad som är på gång med mötesplatserna från kommunen
Att den är föreningsdriven
Att föreningen som driver mötesplatsen samlar information och
kommunicerar vad som händer i huset och vad man kan vara delaktig i.
Att den är långsiktig och att den får vara annorlunda mot de andra.

Flytta medborgarkontoret till mötesplatsen för att få fler besökare och att
kulturella aktiviteter och medborgerliga aktiviteter ska kunna samverka.
Mötesplatsen är mer öppet än biblioteket och en samlokalisering mellan
mötesplatsen och medborgarkontoret skulle stärka bägge verksamheterna
(Tankesmedjan synpunkter)
Man önskar vara ekonomiskt och tekniskt självbestämmande ute i
kommundelarna.
Man är nöjd med lokalens utformning, men behöver en samordnad
anordning av utrustning (i dagsläget verkar alla olika föreningar ha sin
egen kaffebryggare, teknik osv.)
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Topp 5-perspektiv enligt gruppen i Åkers styckebruk:
1. En blandning av grupper och åldrar
2. Många typer av verksamheter och bokningar
3. Att alla har/får tillgång
4. Fungerande grundservice – städ, tillgänglighet…
5. En tydlig person att vända sig till
 Flexibla lokaler
 Informationskanal – kontaktnät mellan kommundelarna och
verksamheterna
 Synkroniserad verksamhet så folk kan förflytta sig efter intresse
 Dagens tidning borde finnas här
 Välkomnande för många människor
 Öppen plats att mötas på
 Öppen och kravlös verksamhet
 Utformat så att olika grupper kan ses samtidigt
Vad kan den ge dig som kommuninvånare i din kommundel?

o
o
o
o
o

En plats att gå till för att träffas
Program
Kultur, film, men den är inte tillgänglig
Ger en bild av Mariefreds föreningsliv
Man önskar samverkan/bygga broar mellan olika föreningar.

 En social plats – en plats att bara kunna vara på
 Ett nav – medborgarkontoret borde ligga på mötesplatsen
Övrigt

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vad har vi för lokaler i kommundelen?
Finns det ytterligare lokaler som mötesplatsen kan använda?
Samarbete mellan mötesplatserna
Kommunen kan annonsera aktiviteterna
Mer kontakt mellan förningarna på mötesplatsen
Vad görs i huset? Vilka aktiviteter finns?
Kommunikation om vad som händer på mötesplatsen
Hur går en uppsökande verksamhet till? Hur når man nya målgrupper?
Hur får man veta vilka föreningar som finns?
Vet inte vilka föreningar som finns på mötesplatsen idag
Arbeta långsiktigt och försiktigt och engagera alla fasta i huset för platsens
vidare verksamheter
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o
o

Bioföreningarna har tillsammans över 200 medlemmar
Saknar information uppifrån






Att den finns på fler platser än Mariefred, Stallarholmen och Åker
Privat verksamhet såsom bröllop, dop och dans
Olika förutsättningar ska inte behöva påverka varandra (alkohol tex)
Möjlighet för föreningar som inte ”bor” i Åker

Om Biohuset i Mariefred

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Biohuset är fungerande men den behöver bli tillgänglig.
Förnäm biosalong
Viktigaste huset i Mariefred
Etablerat i människors sinnen
Rum i olika storlekar, behöver inte störa varandra
Behövs hiss
Tillgängligt för många redan idag.
Rör inte för mycket.
Biohuset fyller förväntningarna man kan kräva av en mötesplats

Grupp 3 - Vad kan en mötesplats tillföra orten och invånarna? Hur kan
den bidra till ökad gemenskap och lyfta orten?

Topp 5-perspektiv enligt Mariefredsgruppen:
1. Demokrati
2. Kulturarena/ kulturscen
3. Främjar det sociala och hälsan
4. Arena för barn och ungdom
5. En kanal in i samhället
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

En plats där olika åldrar kan träffas och utvecklas. Samtal mellan gammal
och ung. Mer barn och ungdomar som engagerar sig.
En mötesplats skulle kunna lyfta kulturen i Mariefred.
En plats för Mariefredsandan som innehåller bevarandet av det gamla,
historia, hus, kultur och historia.
Mötesplatserna vi har hjälper till att främja andan och det fina.
Viktigt för den demokratiska processen. Demokratisk funktion och
kulturell funktion..
Bra att mötas för ensamma. Viktigt i hälso- och social aspekt.
Viktigt för nätverk mellan människor och engagemang tillsammans. Att ta
hand om varandra på mötesplatserna.
En punkt att få information, sällskap och fortsätta Mariefredstraditionen.
Viktigt med en samlingsplats som inte är i Strängnäs.
Kunna erbjuda nyinflyttade familjer med blandade åldrar någonstans att
få information och träffa människor.
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o
o
o
o
o
o

Gemenskap som gynnar kulturen och det sociala.
Ungdomar får ett alternativ till idrottsrörelsen. De vill inte bara idrotta.
Varierade aktiviteter för våra ungdomar
Att Mariefred inte blir en sovstad.
Kvalitet och tradition.
Öppenhet, välkomnande demokrati -> en mötesplats kan bidra

•
•
•
•
•
•
•

Träffas, gemenskap, trygghet
Eldsjälar – stadga
Lokaldemokrati, forum, dialog
Tankesmedja
Framtid – utveckla demokratin
Samordna aktiviteter
Känsla av att påverka till exempel översiktsplaner och annat

Topp 5 enligt gruppen i Åkers styckebruk
1. Generationsöverskridande plats
2. Kunskapsöverföring
3. Matgemenskap (Calle O)
4. Plats för aktivitet
5. Länna vill vara med












Fiber finns i Folkets hus, hur kan det användas för att locka ungdomar?
Åkers bergslag är en resurs!
Kanotkungen är en resurs som man kan samarbeta med.
Matlag – lustfylld måltid och gemenskap (för ensamma och andra)
Matlagning för ungdomar i Folkets hus
Experimentverkstad för unga – kemi, pyroteknik
Plats för alla generationer
Skapa engagemang
UF-företagare – mötesplatsen en nod i Åker
Plats för olika studieförbund att utveckla kursutbud lokalt
Möten mellan unga och äldre – men lokalen är inte anpassade för
sysselsättning för ungdomar

Övrigt

o
o
o

Stärk biblioteket!
Långsiktiga besked önskas. Det gynnar verksamhet, även PLATS för att
veta förutsättningar för verksamhetens utveckling
Viktigt att det finns mötesplatser i alla kommundelar

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907

•
•

”Det känns som vi pratar sönder något som fungerar väldigt bra”
”Litenheten kan bli en styrka”

 Verksamhetsledaren kan vara en möjliggörare
 Kan Åker och Länna samarbeta om lokaler?
 Placeringen av fritidsgården
o Kommunen svek ungdomarna när man flyttade fritidsgården till
skolan. Det fanns bättre alternativ.
o Hur många gånger kan man flytta ungdomarna/ska ungdomarna
behöva flytta på sig??
Tankar om Biohuset

o
o

o
o
o
o
o

Gamla hus ska man inte riva utan bevara. Fixa tillgängligheten.
Huset har en gammal fin historia. Huset blev skänkt till Mariefredsborna
och Mariefredsstad men tillhör nu Strängnäs kommun och det finns en
rädsla att det inte ska tillhöra innevånarna längre.
En fantastisk bio, teater, scen och akustik.
Fint lutande golv så man ser allt. Moderna hus byggs inte så.
Rädsla att växa ur Biohuset men det är större än man tror.
Mariefred har en fin historia och Biohuset tillhör den.
Var rädd om Mariefreds befintliga äldre, det unika så kallade Biohuset
med väl etablerade aktiviteter

Grupp 4 - Vad kan du eller din förening bidra med?

Topp 5-perspektiv enligt gruppen (Mariefred):
1. Scen - musik och teater drar alla åldrar till mötesplatsen
2. Aktiviteter (Olika)
3. Samarbetet (mellan föreningarna)
4. Tillgänglighet (för alla åldrar och funktionsvariationer)
5. Ungdomar – kanske samarbete mellan IFK och fritidsgård
o
o
o
o
o
o
o

IFK till exempel kan bidra med fysiska aktiviteter
Idrotten kan bidra med starkt ledarnätverk och samsyn – förening,
föräldrar och barn/ungdomar.
De olika föreningarna vill ha en god kommunikation och bidra med
flerpartsaktiviteter som fyller mötesplatsen
Föreningarna kan anpassa lokalerna mer för deras behov.
De olika föreningarna bidrar med mångfald, vilket är bra när föreningarna
är på samma plats.
Musik (jazzföreningen)
Bioverksamhet – dagfilmstudio, kvällsbio
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o
o
o

Möjlighet till snabb kontakt för individ eller förening som behöver hjälp
eller stöd.
IFK Akademi
E-sportanpassning

•

Aktiviteter och gemenskap för äldre (PRO)

 Kunskap om orten, historisk kunskap (Hembygdsförening,
Släktforskarfrämjandet)
 Aktiviteter för äldre (Hembygdsförening, Släktforskarfrämjandet)
 Samråd, remisser (Hålla möten om detta, spindel i nätet) –
(Hembygdsförening, Släktforskarfrämjandet)
 Aktiviteter (för äldre) i cirkelverksamhet (bara medlemmar) – (PRO)
 Aktiviteter för icke förenings bundna personer (PRO)
Förslag på aktiviteter som andra kan göra?

o
o

Skolan som använder sig av biosalongen samt scen
Föräldragrupper

•

Qigong, stavgång, läsecirkel Västergötland, akvarellmålning,
sittgymnastik, kortspel, bingo







Kontaktnät
Idéer och tips på hur man gör saker
Personer som kan hjälpa till att rodda
Film (eftermiddagar, kvällar) (Drömfabriken)
Fritidsgården kan ordna LAN

Övrigt

o
o

Bra för sociala grupper utanför idrotten
Platsen kan samla föräldrar och skapa bättre kontakt mellan föräldrar ->
nätverk

•
•
•

Lokal demokrati avseende mötesplatser
Referensgrupper för idrott, barn och pensionärer mm.
Önskemål att få hjälp med en ”buss” för transport av våra PROmedlemmar till mötesplatsen

 Föreningsengagemanget är lågt/ har minskat i Åker
 Saknar att Länna inte är med?
 Folkets hus går inte längre att nyttja till arrangemang
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Om Biohuset

o
o
o
o
o

Biohuset fyller funktionen, styrelsen är aktiv, det är tillgängligt.
Stödjer verksamhet som är där idag.
Planritningen idag fungerar med verksamheten som är där.
Stort engagemang att behålla huset som mötesplats.
Bygg om i faser – allt behöver inte göras på en gång.

Del 2
Mariefred

Grupp 1
Kommunalt eller förening?
Föreningar
Driftas av en förening på
lokaldemokratiskt sätt.
föreningen ska bestämma vad som ska
göras
Verksamheten är föreningens totala
ansvar
En förening som måste hålla i
mötesplatsen.
Lokalutformning (fullt mandat)

o
o
o
o

Strängnäs kommun
Ej lokalt engagemang
Kommunen ger bidrag
Kommunen ska ställa resurser till
förfogande.
Underhållsplan och genomförande
Central styrning
Mentalt avstånd
Förlorar flexibiliteten i nyttjandet av
lokalerna om kommunen driver platsen
Kommunen har inte ”mariefredsandan”
det vill säga att alla hälsar på alla
Blir mindre flexibelt när man ska använda
lokalerna
Kommunen ska tillgängliggöra lokalerna
Investeringar

Föreningsdrivet! Engagemangsdrivet.
Gruppen vill att det ska vara FÖRENINGSDRIVET!
Mariefredsanda: alla känner alla. Alla är tjenis med varandra.
Hur regleras hyran för olika verksamheter?
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o
o
o

Underhållsplan har uteblivit
Fundera över ägarskapet – kommunstyrelsen eller bolaget
Kommunen bestämmer om Q-märkning

Grupp 2
Kommunal drift / ansvar
+
Skalet, huset, underhåll, drift av huset
Storstädning?

Tröghet, byråkrati
Opersonligt

-

Risken med praktiska saker minskar
Kommunen blir ansvariga för
bemanningen, kontinuitet

Föreningsdrift / ansvar
+
Innehållet

Det personliga ansvaret kan bli ett
problem
Inte fastighetsägare. I sådant fall måste
föreningen ha för mycket
specialkunskaper.
Kommer andra än äldre någonsin komma
in då föreningslivet har svårt med
återväxt?
Kommer andra än äldre någonsin komma
in då föreningslivet har svårt med
återväxt?

Föreningarna städar själva

Städning borde kanske drivas av
föreningen.
Föreningen blir personligt ansvariga.

Alla föreningar bör vara representerade i
mötesplatsföreningen
Det dagliga brandskyddet och
tillgängligheten ska ligga på
mötesplatsföreningen.
Det sociala kontaktnätet.
Förhållandet mellan kommunen, SFAB och förening idag är bra och rätt.
Grupp 3
Föreningsdriven
+

-
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Innehåll

Driften med t.ex. någon anställd på
mötesplatsen

Risker:
o Eldsjälar tar ofta slut därför är det bra med kommunen som grund.
o Långa handläggningstider så föreningarna vet inte om dom får sina
bidrag och det skulle gå ut över deras verksamhet. Det blir en
osäker verksamhet om man inte vet ekonomin.
o Förväntan. Vad får man för service och utbud för skatten?
Kommunalt driven
+

-

Ekonomisktrygghet

Stelbenta regler

Ansvar

Långa handläggningstider

Risken med praktiska saker minskar

Grupp 4
Kommunalt driven mötesplats – fördel och nackdelar
+
Underhåll
Långsammare kommunikation
Investeringar
Mindre engagemang
Marknadsföring
Mindre riktade aktiviteter
Försäkringar
”Proffsigt”

Drift & ansvar

Föreningar

Engagemang
Kompetens
Styrelse som bollplank
Fylla mötesplatsen

o

Strängnäs kommun
Kulturbidrag
Huvudmannaskap fastighet
Fysiska aspekter, städning, reparationer
Fysisk tillgänglighet
Brandsäkerhet, försäkringar
Kommunalverksamhet
Marknadsföring

Olika föreningar kan gå samman för att driva mötesplatsen
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o

Kommunen kan också ha viss verksamhet i huset för att effektivera
lokalen och beläggning

Stallarholmen

Grupp 1
Kommunalt driven
+
Stabilt och jämnare nivå ang ansvar
Standardiserat - dokumentation
Alla mötesplatser har samma teknik och
utrustning

-

Dyrt?
Risk att tappa ideella krafter
Risk för ökad byråkrati

Föreningsdriven
+
Nyckelperson, eldsjäl 
Flexibelt
Flera föreningar driftansvariga

Kommun och förening i samverkan
+
Följa upp vad som händer i Åker
Standardisera utrustning på alla
mötesplatser 
Samverkan ett måste
Föreningar fixar aktiviteter och
kommunen ramverket
Lära av varandra
•

Sårbart
Ad hoc
Hög kostnad

-

Bidrag minskar?
Det finns en prislapp för föreningar
Få föreningar deltar, medverkar i
mötesplatsen, kommer på dialoger mm
Ökad administration

”Kommunens organisation måste giftas med föreningslivets entusiasm”

Grupp 3
Föreningsdriven
Stort engagemang
Underifråndrivet

+

-

Är alla med?
Insyn?
Risk att det blir inskränkt
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Kommun och förening i samverkan
+
Långsiktig stadga
Insyn

-

Grupp 4
Kommunen och föreningar i samverkan:
+
Större engagemang med samverkan
Alla avtal måste vara väldigt tydliga,
annars kan slitningar uppstå
Resurserna utnyttjas bättre
Kommunen upplåter och ansvarar för
ändamålsenliga lokaler
Föreningarna ansvarar för
aktiviteter/verksamheten

Föreningsdriven mötesplats:
+
Stark lokal förankring

-

Finansiering
Monopolisering
Fastighetsdriven verksamhet med stark
ekonomi

Kommunalt driven mötesplats:
+
En kommunalt anställd person som
”spindel i nätet” kan nog fungera bra, om
den har stark lokal förankring.

Om mötesplatsen styrs från ”centralt
håll” kan det motverka det lokala
engagemanget och de frivilliga insatser
som krävs för att verksamheten ska bli
framgångsrik.

Övriga reflektioner/synpunkter:
• Byggnaden och ansvaret för den kan egentligen bara handhas av
fastighetsägaren. Det krävs finansiell stabilitet och kunskap.
• Att överlåta ansvaret på föreningar kan innebära en risk – föreningarnas
”eldsjälar” kommer och går och kan inte axla ansvaret.
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•

Innehållet på mötesplatsen bör initieras och drivas av föreningar,
intressegrupper, lokala förmågor m fl. Men organisatoriskt stöd kan
behövas från kommunen.

Åkers styckebruk

Grupp 1
Föreningar
Aktiviteter
Föreningarna är mer ideellt drivna och
engagerade

Strängnäs kommun
Huset kan vara kommunalt
Skötseln
Kommunen är ju inte tillgänglig på samma
sätt på helgerna?
Bra med kommunansvar för lokaler, ljud
och teknik! Scen & kulturproduktion
mycket bra. Delat ansvar fungerar bra i
Stallarholmen.

Risker och andra funderingar:
 Varför finns det inte café på mötesplatserna? Konkurrenssituation.
 LOU? Varför det? Blir det ett hinder för lokala föreningar att drifta en
mötesplats?
 Är människor villiga att lägga in lika mycket volontärtimmar i en
kommunalt driven verksamhet som i en föreningsdriven?
 Arbetsbeskrivningar. Vad ska göras eller inte göras på mötesplatserna?
Lika viktigt oavsett vem driftar mötesplatsen.
 Viktigt med lokal kompetens (scen, ljud, osv). Kommunen kan överföra
kunskap.
 Kommunen är ju inte tillgänglig på samma sätt på helgerna.
 Föreningsdrivet kan innebära större ansvar. Tydligare avtal.
 Föreningar kan ha svårt att samarbeta och samverka. Vem ska göra vad?
Så många olika bollar att hantera. Var och en drar ju i sin tåt.
 Vem ska lösa detta? Svårt landskap!
 Att kunna säga nej, sätta gränser. Prioritera.
 Vilka är det som kommer och som inte kommer till mötesplatsen?
 Aktivitetsbaserat: beror på vilken aktivitet det är.
 Viktigt att ha bra och öppna personer som jobbar på mötesplatsen oavsett
om det är föreningsdrivet eller kommundrivet.
 Ideellt engagemang från andra beroende på person, inte på driftsform
(vem som är ”spindeln”)
 Arbetsbeskrivning lika viktig oavsett driftsform
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LOU = hinder för föreningsengagemang?
Kunskapsöverföring är viktigt
Aktiviteterna styr vilka som kommer oavsett driftsform
Avtal = stöd, måste jobba med ”mjukvaran”, få alla att ta ansvar för
huset/lokalerna
 Ortsutvecklare = något annat än mötesplatsen (infrastruktur, byggnation,
kommunikationer…)






Grupp 2

Aktiviteter

Föreningar

Lokal
Städ

Strängnäs kommun

Säkerhet
Delaktighet

Transparens

Olika tankar om drift inklusive riskanalys
Föreningar
Strängnäs kommun
Risk med kontinuitet
Lokal underhåll (men renoveringsschema
ska göras med föreningarna)
Mer generösa att arbeta obekväma tider Positivt med ansvar för ljus och teknik
(kunskap krävs)
Eventuell konkurrens mellan föreningar?
(minus)
Vem gör vad? Uppdrag? Orka samarbeta.
Nog med att sköta sitt?

Grupp 3

Föreningar

Kreativa idéer

Aktiviteter i lokalerna men kanske också
andra lokaler för verksamheter och
aktiviteter med andra behov, eller
utomhus

Strängnäs kommun
Lokal, brandskydd, säkerhet, tillgänglighet
Ekonomi

Nycklar, bokningssystem
Service
Spindel som samordnar och knyter ihop,
möjliggör.
Husmöten
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 Insyn i ekonomi, transparens i organisation och ledning. Inte
toppstyrning och/eller för stor byråkratisk apparat.
 Lika tariffer för likställda lokaler (hyra) på de olika mötesplatserna.
 Viss kommersiell uthyrning kan få förekomma men merparten av
lokalerna ska vara för föreningar och mötesplatsverksamhet.
 Inte likställt att pensionärsföreningar får hyresbidrag och andra
föreningar måste själva betala hyra. Olika förutsättningar (som i Gula
industrihuset)
Grupp 4
Föreningar
Backar upp spindeln
Ordna aktiviteter

Strängnäs kommun
Spindeln i nätet – eftersom det är en
kommunal plats (rätt person på rätt plats)
Lokalansvar

engagemang

Avlönar spindeln

Hade varit enklare med regler och så

Stabilt med kommunen (drift och
långsiktighet)
Kommunen är intresserad av det händer
något i kommundelen
Stela regler

Alkohol

Närvarande i Mariefred

Förtroendevalda, tjänstepersoner och (ca 70) medborgare som representerade
olika intresseföreningar. De flesta hade koppling till mötesplats Mariefred idag.
Några kom från andra kommundelar.
Mötet hölls på församlingshemmet i Mariefred. Två gruppövningar med fokus på
innehåll, syfte och driftsformer.
Närvarande i Stallarholmen

Förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare (cirka 20) som representerade
olika intresseföreningar. Flera hade koppling till mötesplatsen i Stallarholmen
idag. Flest äldre medverkande. Några kom från andra kommundelar.
Mötet hölls på biblioteket i Stallarholmen. Två gruppövningar med fokus på
innehåll, syfte och driftsformer.
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Närvarande i Åkers styckebruk

Förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare (cirka 20) som representerade
olika intresseföreningar. Flera hade koppling till mötesplats Åker idag. Flest äldre
men några i generationen förälder med barn i skolålder. Några kom från andra
kommundelar.
Mötet hölls på biblioteket i Åker. Två gruppövningar med fokus på innehåll, syfte
och driftsformer.
Kompletterande möten på öppna förskolor i Stallarholmen och Åkers
styckebruk den 6 mars och 9 mars
Stallarholmen

Mellan fem och tio personer deltog i samtalet. De kommer och går beroende på
barnens behov på platsen. Nämndordförande och en tjänsteperson var på plats.
Samlad bild:
Det var inte tydligt för de närvarande vad ortens kommunala mötesplats är. Gula
industrihuset? ”Jaha är det där det är teater ibland?”
Anonym plats
Drömfabriken känner man till.
Efter att vi klargjort vad som är den kommunala platsen på orten:
Stallarholmen växer. Många barnfamiljer flyttar in.
Gula industrihuset är navet
För småbarnsföräldrar finns inget på mötesplatsen. Kyrkan har öppen förskola
måndagar och fredagar.
Förväntningar
Evenemang
Inte en festlokal med alkohol
Öppen för alla – också äldre och LSS
Fritidsgård? Barngrupperna fylls på och växer.
Lokal för möten med lokal förankring. Föreningar, vägföreningar och liknande.
Bättre och fler parkeringar
Hur kan mötesplatsen lyfta orten?
Kan sammanföra människor som kanske inte skulle träffas annars
Mötesplatsen driver orten framåt inom kultur men också hårdare frågor som
vägnät och liknande.
Ett annat liv idag. Mycket pga alla eldsjälar.
Drömfabriken gör Stallarholmen trevligt
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Förslag på aktiviteter
Kan initiera vuxensamverkan som ”föräldrar på stan”
Räddningstjänsten som är kommunal kanske kan ha aktiviteter kring HLR,
säkerhet i hemmet och liknande

Farhågor och liknande synpunkter
Måste vara tillgänglig för alla
Man måste veta vem man ska känna eller kontakta
Det får inte bli en ”sekt”
Behövs mer och bättre marknadsföring
Är det någon som har tänkt på gruppen småbarnsföräldrar?
Kan lätt bli så att när man har mycket frihet, att man sätter sitt eget intresse först.
Åkers styckebruk

Intryck från samtal med fem föräldrar (2 fr Länna, 1 fr Snäs, 1 fr Mrfd, 1 fr Åker)
på Öppna Förskolan, Åker-Länna församling 10 mars ang kommunala
mötesplatser. Nämndordförande och den lokala mötesplatssamordnaren var på
plats.
Man har inte kännedom om VAD eller VAR de kommunala mötesplatserna är.
Inte vilka som är ägare/skapar förutsättningar eller vem som driver.
”Är det öppet och vad kan man göra där?”
Synpunkter
Ge mer information kring vad det är och hur jag som invånare kan
delta/medverka/skapa aktiviteter.
Kostnad för aktiviteterna?
Vad händer i Länna skolan? Kan det skapas en mötesplats där? Får man låna den
lilla idrottshallen?
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