Sörmland

I förra uppgiften...
• ...relaterade vi kartbilder som visade grönstruktur, kulturmiljö samt (exempel på) företagskluster
respektive kultur till Strukturbilden för Södermanland.
• ...gjorde vi reflektionerna att:
• Utifrån spontant uppkomna exempel på kluster finns inget mönster av att städerna utgör det naturliga
centrat – utan de flesta exempel ligger i bygder eller mindre orter.
• Kluster för kultur, entreprenörskap och turism dockar inte alltid an till strukturbildens utpekade (transport-)
stråk och noder. Vad innebär det för arbetet för jämlik och hållbar tillgänglighet?
• Flera målkonflikter uppstår då Ostlänken kommer att byggas genom Kulturmiljöområde och Grön
infrastruktur.

Uppgiften vi valt denna gång:
• Utforska de delar av regionen som inte ingår i de stora stråken,
nätverken eller funktionella sambanden
• Kan ni hitta frågor eller teman där dessa platser eller delar av
regionen blir centrum i sina egna omland?
• Finns det tex större arbetsplatser eller verksamheter utanför de stora
stråken, nätverken eller funktionella sambanden?

Denna gång har vi:
• Utgått från två platser på landsbygden där den ena inte ligger inom
strukturen för utpekade noder eller stråk. Trots det visar båda prov på stor
utvecklingskraft.
• Resonerat om utvecklingen på dessa platser och på vilket sätt dessa två
platser är viktiga för sitt omland.
• Vi utgick från frågorna:
•
•
•
•
•
•

Problem och möjligheter
Vad blir viktigt utifrån problem och möjligheter?
Vad förvånar er?
Vad skulle ni vilja veta mer om?
Vad lär ni er av det här?
Vad skulle ni utifrån er verksamhet kunna göra på ett annat sätt?

Näshulta

Stavsjö

Stavsjö
• Vid gränsen mellan Sörmland och Östergötland. Närmare till
Norrköping, som ligger utanför länsgränsen, än till Nyköping, som är
centralort i den egna kommunen
• 215 invånare. Gammal bruksort med industri som ställt om sin
produktion och idag har 70 anställda.
• Vad är unikt med orten?
80 lokala
Kiladalens utveckling
(Lokalt utvecklingsbolag)
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Stavsjö - en central plats
under bygget av Ostlänken

• Erbjuder boende och service för alla
som ska jobba med järnvägsbygget
• Mobiliserar de lokala företagen för
att kunna delta i upphandlingar
kopplat till bygget

Näshultabygden
• En bygd med över 900
invånare och 100 företag,
men ingen tätort.
• Näshulta intresseförening
driver egen skola.
• Driver projektet Affärsplan
Näshulta - med mål
att ge 65 nya jobb och 65
nya elever i skolan.

Våra reflektioner
• Förvånande - Mindre orter än förväntat - eller ingen ort alls
• Möjligheter - Engagemang/Nätverkande skapar kreativitet. Resurs- och erfarenhetsrika
människor.
• Suddar ut gränserna mellan näringsverksamhet och ideellt engagemang. Projektmedel från
Leader, Affärsplan och utvecklingsbolag.
• Vad kan vi lära – Inte bara den stora ortens logik som styr, utan även den mindre (behöver inte
vara stort för att skapa utveckling). Lyhördhet för nya utmaningar och möjligheter.
• Verksamhetsförändring? – hur kan vi underlätta utveckling? Genom att "inte stå i vägen" och att
prioriteringar måste kunna ske utifrån andra premisser än bara tillväxt och med nya
metoder. Genom att utgå från det vi vill uppnå - och hur samhället skulle kunna se ut om vi nådde
dit kan vi skapa underlag för att diskutera behov och möjligheter till förändring.
• Vad vill vi veta mer om? – Hur platser kopplar till andra platser (relationer). På vilket sätt är de
viktiga för andra? Är deras läge utanför "transportstråken" ett hinder eller möjligheter? Är det
offentligas roll att driva tillväxt/utveckling eller möjliggöra alternativ utveckling? Hur kan vi
garantera kvalitet utan kvantitet?

