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Förord
I Vingåkers kommun utvecklar vi demokratin. Vi
prövar nya sätt att driva vårt samhällsbygge i nära
samverkan med Vingåkersborna. Den här
utvecklings- och serviceplanen är ett uttryck för det.
Den tar sitt avstamp i den politiskt beslutade
utvecklingsstrategin från 2017. Resultatet rent
strukturellt är en modell som utgår från lokala
utvecklingsgrupper och deras bedömningar av vad
som bör prioriteras de närmaste åren i de olika
geografiska områdena i kommunen. På så sätt möts
de övergripande politiska besluten och de nära och
konkreta åtgärdsförslagen.
Vi som arbetar för kommunen vill hela tiden nå ännu
längre i att skapa det samhälle som Vingåkersborna
vill ha. Därför är det inspirerande och viktigt att vi
arbetar med att utveckla själva demokratin.
Självklart finns det en del utmaningar i det men vi
vågar pröva nya arbetssätt och ser fram mot de
konkreta förbättringarna för Vingåkersborna som
utvecklings- och serviceplanen kommer att innebära.
Vi ser lika mycket fram mot de diskussioner den kan
skapa om vad lokal demokrati är och ska vara.
Ralf Hedin, kommunchef
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1. VARFÖR EN KOMMUNAL UTVECKLINGS- OCH SERVICEPLAN?
Den strategiska inriktningen för mandatperioden
2019 – 2022, den politiska plattformen, innehåller
övergripande mål inom fyra områden:
• Ekonomi i balans
• Skola
• Hållbar tillväxt
• Landsbygdsutveckling
Den konstaterar bland annat att Vingåkersbygden
ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för
fler invånare och skattebetalare, fler
entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett
utbud med god tillgänglighet till offentlig och
kommersiell service.
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en
strategi för utveckling i Vingåkersbygden. Det
övergripande syftet med strategin är att skapa ett
långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling,
som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till
att uppnå de politiskt satta målen om hållbar
tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och
serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även
målen i den politiska plattformen

Uppföljning och revidering
Uppföljning och utvärdering av den kommunala
utvecklings- och serviceplanen kommer att
genomföras årligen av kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med
lokalt utvecklingsforum, och därefter redovisas för
politiken. Arbetet visas även för allmänheten under
det årliga Stortinget.
Planen revideras då efter behov och anpassas efter
förändrade förutsättningar. Det främsta syftet med
detta är att rutinmässigt följa upp hur arbetet med de
olika aktiviteterna och delmålen går. Eftersom
delmålen i denna handlingsplan fungerar som
indikatorer för hur arbetet med utvecklingsstrategin
fortgår så kommer de även att följas upp via
kommunens planerings- och uppföljningssystem
Stratsys.

Budget
Arbetet med den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ryms inom budgeten för
utvecklingsstrategin. Vissa delaktiviteter är
projektfinansierade och andra kan finansieras genom
den del av investeringsbudgeten som
kommunstyrelsen valt att öronmärka för lokal
utveckling. Det finns även aktiviteter som finansieras
via befintlig driftsbudget. I och med att dessa
aktiviteter framgår i denna handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent sätt samt visar hur
de bidrar till landsbygdsutveckling.

MÅL

• Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022
• Övergripande områden: Ekonomi i balans, skola, hållbar tillväxt
och landsbygdsutveckling

STRATEGI

• Utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden 2018-2023
• Syfte: Skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling

HANDLINGSPLAN

• Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden med
prioriterade utvecklingsområden
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2. VINGÅKERSBYUGDENS UTVECKLINGSSTRATEGI

Vingåkersbygden ska utvecklas och bli Sveriges smartaste landsbygd. Arbetssättet för att nå visionen bygger på
trepartssamverkan (också kallat LEADER-metoden). Då offentliga, privata och ideella aktörer samverkar uppnår
vi störst effekt och skapar demokrati, engagemang, gemenskap och mångfald. Vingåkersbygden är småskaligt
och därmed ska det också ligga nära till hands att samarbeta, organisera smart och kommunicera enkelt med
varandra.
Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram lokala utvecklingsplaner (LUP). Dessa kan se ut på lite olika sätt
men gemensamt är att de ska representera invånarnas ambitioner, idéer och behov. En lokal utvecklingsplan är
ett verktyg för att prioritera, organisera och förankra aktiviteter och arbete som gör bygden till en bättre plats att
leva och verka på. Även en arbetsgrupp för de areella näringarna tar fram en variant av en utvecklingsplan, där
deras prioriteringar framgår.
De lokala utvecklingsplanerna ingår i ett större sammanhang. Tillsammans visar de hur invånarna i
Vingåkersbygden vill att framtiden ska se ut, både på kort och lång sikt. Det är en tydlig signal till offentliga,
privata och ideella aktörer som verkar för att skapa utveckling i området.

Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram
lokala utvecklingsplaner. Gemensamt är att de ska
representera invånarnas ambitioner, idéer och behov.
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Lokalt utvecklingsforum
Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två gånger om året, i april och i oktober. LUF består av två
representanter från varje utvecklingsgrupp som är verksamma i Vingåkersbygden: Högsjö utvecklingsgrupp,
Byalaget Kreativa Läppe, Österåkers sockenråd, Marmorbyns utvecklingsgrupp, Aktivt Baggetorp, Samverkarna
i Vingåker samt arbetsgruppen för de areella näringarna.
Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar LUF aktuella frågor, exempelvis fördelning av årets
bygdepeng, hur vissa investeringsmedel ska användas och vad de anser är prioriterade frågor för hela
Vingåkersbygden. LUF är en länk mellan kommunen och Vingåkersbygdens invånare. Det är också en resurs för
kommunens politiker och tjänstemän som kan få inspel till och förankra planer och beslut.

Underlag och process för denna handlingsplan
En arbetsgrupp utsedd av Lokalt utvecklingsforum, bestående av representanter för de olika kransorterna,
träffades 13 februari 2020 för att tillsammans ta fram de prioriterade utvecklingsområdena för Vingåkersbygden.
Utgångspunkten för diskussionerna var de lokala utvecklingsplanerna. Med anledning av Coronapandemin
arbetade gruppen därefter på distans och tog fram förslag på delmål och aktiviteter för att uppnå de övergripande
målen inom varje prioriterat område. Areella näringarna bidrog med inspel och kommentarer på framtaget
förslag via mejl.

MEDBORGARFÖRSLAG
Det finns flera sätt att delta i den lokala demokratin och påverka utvecklingen i Vingåkersbygden. Du kan till
exempel ringa eller skicka mejl till kommunens olika tjänstemän och politiker. Den som är folkbokförd i
Vingåkers kommun får dessutom väcka ärende i fullmäktige genom att skriva och skicka in ett så kallat
medborgarförslag. Det gäller även för personer under 18 år och utländska medborgare som inte har rösträtt.
En organisation eller förening har inte möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VINGÅKERS KOMMUN

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska bidra till god hushållning med natur-resurser och har en viktig roll som måldokument och vägvisare
mot en mer hållbar framtid.
När den nya översiktsplanen för Vingåkers kommun tas fram så är den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ett viktigt underlag eftersom den visar vad kommuninvånarna anser är viktigt vad gäller
Vingåkerbygdens utveckling.
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3. VINGÅKERSBYGDEN ÄR EN DEL AV
SÖDERMANLAND, SVERIGE OCH VÄRLDEN
Regionala, nationella och internationella strategier är relevanta också för Vingåkersbygden.
Det är ju här, på lokal nivå, som sådana strategier till slut ska bli verklighet.
Vingåkersbygden är det lokala som existerar i en globaliserad värld – det glokala samhället.

De globala målen, Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda
2030, en universell agenda som innehåller 17
globala mål för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030
ska minska fattigdom, orättvisor och
ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen. Om cirka
tio år ska Agenda 2030 och de globala målen ha
uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå.
För att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt
arbete, inte minst på lokal nivå. Den strategiska
inriktningen för mandatperioden 2019 - 2023 i
Vingåkers kommun konstaterar att det i varje
politiskt beslut ska framgå hur beslutet bidrar till
tillväxt samt att minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030 finns med. 2021
blev Vingåkers kommun medlem i Glokala
Sverige.

En sammanhållen politik för
Sveriges landsbygder
Det övergripande målet för den sammanhållande
landsbygdspolitiken är att den ska leda till En
livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter
till företagande, arbete, boende och välfärd som
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet.
Landsbygdspolitiken har följande tre delmål:
• Hållbar tillväxt
• Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och
hållbart utnyttjande av naturresurser.
• Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder.
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Sörmlandsstrategin
Sörmlandsstrategin 2020 är länets strategi för det
regionala utvecklingsarbetet. Enligt
Sörmlandsstrategin är tillgången till bland annat
arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och goda
livs- och boendemiljöer avgörande för att skapa
en region som kan attrahera, behålla och utveckla
såväl kompetens som företag och kapital.

Regionalt serviceprogram för
Södermanlands län
Det regionala serviceprogrammet ska bidra till att
synliggöra landsbygdsperspektivet i den
regionala utvecklingen. Det ska stödja och
stimulera arbetet med kommersiell och offentlig
service i Södermanlands landsbygder. Det är
dock i första hand tillgången till kommersiell
service i form av dagligvaror och drivmedel som
ska vara utgångspunkten för programmets
insatser. Av särskild vikt är också att bevara och
främja den infrastruktur som är
grundförutsättningen för service till boende och
företag.

En livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019 - 2030
Det övergripande syftet med den regionala
livsmedelsstrategin är att livsmedelsproduktionen
till år 2030 ska ha ökat betydligt, att den är
hållbar och ger möjlighet till tillväxt och ökad
lönsamhet. För att vi ska nå dit till år 2030
behövsinsatser på flera områden. Maten och
produktionen måste lyftas och ta mer plats i både
näringsliv, politik och i hemmen.
I strategin finns fem områden som är särskilt
viktiga att arbeta med:
• Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
• Regler och villkor
• Förutsättningar för företagande
• Sörmländsk matidentitet
• Ökad hållbar produktion

Säfstaholms slott
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4.

NÅGOT OM VINGÅKERSBYGDEN

Kläder är en viktig del av Vingåkers historia. Från
1900-talets konfektionsindustri (fabrikstillverkade
kläder) och fram till dagens Factory Outlet. De
färgrika folkdräkterna från Vingåker och Österåker är
bland de äldsta i Sverige. Dräkterna tillhörde
bönderna och bars fram till mitten av 1800-talet. Än
idag är intresset stort kring de flera hundra år gamla
folkdräkterna.
När järnvägen Västra stambanan mellan Stockholm
och Göteborg anlades 1862 lyckades
Vingåkersgreven Gustaf Trolle-Bonde få igenom att
ett stationshus skulle placeras centralt i hans park i
Vingåker. Efter ett uppehåll sedan 70-talet fick
Vingåker 2003 återigen tågstopp vilket underlättar
pendling till och från orten och gynnar utvecklingen.
Närheten till vacker natur präglar Vingåkersbygden.
Här finns vandringsstigar som bjuder på natursköna
miljöer och ett rikt djurliv. Bland annat så finns tre
naturreservat: Igelbålen strax norr om Vingåker samt
Perstorpsskogen och Tomsängen i närheten av
Högsjö. Här finns också många sjöar och sju
kommunala badplatser.

På flera håll runt om i Vingåkersbygden finns
kulturhistoriska miljöer. Bland dessa kan nämnas
Högsjös bruksområde och den ovanliga Fataburen.
Den användes tidigare som lagring av kläder och
annan dyrbar egendom. I Vingåker centralort finns
det nyrenoverade slottet Säfstaholm. Det etablerades
redan under 1600-tal och påbörjade sin storhetstid
under 1790. Även Österåker är en gammal genuin
landsbygd, klassad som riksintressant av
Riksantikvarieämbetet på grund av de gamla byarna.
Orten Läppe, vid Hjälmarens södra strand, finns
beskriven redan från 1600-talet. Här fanns då
verksamhet i form av järntillverkning – bland annat
kanonkulor för den svenska krigsmakten.
Marmorbyn är uppbyggd kring brytningen av
Gropptorpsmarmor som använts till jordbrukskalk,
byggnadssten och senare till fasadbeklädnad,
trappor, golv och mortlar. Byn Baggetorp blev
genom västra stambanas utbyggnad och
järnvägsstationens tillkomst år 1887 utlastningsplats
för bygdens produkter. Under början av 1900-talet
var det förutom jord- och skogsbruksprodukter även
marmor från Gropptorps stenindustri som fördes till
Baggetorp för vidare befordran.

LITE SIFFROR OM VINGÅKERSBYGDEN
• Vingåkersbygden är till ytan 370 kvadratkilometer stort. Ungefär två tredjedelar består av skogsmark och här finns även
mycket åker- och betesmarker.
• 9 144 personer bodde i Vingåker 2021. En majoritet bor i småhus eller villor. Lite drygt en fjärdedel av invånarna bor i
flerbostadshus (lägenheter), varav de flesta i hyresrätter.
• 44 är den genomsnittliga åldern i kommunen.
• 2306 personer både bor och arbetar i Vingåkers kommun.
• 930 personer pendlar till kommunen för att jobba och 1723 pendlar till en annan kommun för att jobba.
• Vingåkersborna äger tillsammans 5 084 bilar.
• Vingåkersbiografen är en av Sveriges allra äldsta biografer som fortfarande används.
• 65 % av invånarna i Vingåkersbygden bor i kollektivtrafiknära läge* (2017).
*Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress.
Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar
mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

10

PLAN VINGÅKERS KOMMUN

Vision för Vingåkersbygden
Den 18 april 2016 antog kommunfullmäktige en varumärkesplattform för Vingåkers kommun. Den syftar till att
vi gemensamt och strategiskt ska lyfta det som är attraktivt med Vingåkers kommun. Samtidigt visar
varumärkesplattformen vad vi behöver utveckla och förbättra för att bli ännu mer attraktiva. Underlaget till
varumärkesplattformen var omfattande och kom från enkäter, workshops och öppna möten med
kommuninvånare, företag och anställda inom organisationen.
Arbetet mynnade ut i en vision för Vingåkersbygden som skulle fånga kärnan i vår strävan, vad vi vill uppnå och
hur vi vill uppfattas på lång sikt.
Vi lovade att Vingåkersbygden ska bli Sveriges smartaste landsbygd. Detta ligger till grund för
utvecklingsstrategin, vars syfte är att skapa ett långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling för att uppnå denna
vision. Med landsbygdsutveckling menar vi utveckling av den rena landsbygden, de mindre tätorterna samt
Vingåker centralort. Vi är en landsbygdskommun – och det är vi stolta över.
Vi menar även utveckling av själva kommunorganisationen, det vill säga att vi även internt måste samverka och
jobbasmartare för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Det betyder att denna kommunala utvecklings- och
serviceplan även tar hänsyn till kommunorganisationens vision och värdegrund: våga, ansvar, respekt och
stolt.

DEN SMARTA VINGÅKERSBYGDEN
• Vi är drivna och ansvarstagande
• Vi ger ett välkomnande och trivsamt intryck
• Vi samverkar för en bättre framtid
• Vi ställer snabbt om till en modern landsbygd

Till oss kommer du för ett hållbart liv på landet.

Ortsnamnet Vingåker är känt i skrift från år 1314 som
Wikinghaker vilket syftar på en forntida samlingsplats
vid ett större vattenrikt område. Runt om i kommunen
vittnar fornlämningar om att detta var en attraktiv plats
att leva och bo på under medeltiden.
I småskaliga Vingåkersbygden finns företag inom
många branscher och flera exempel på framgångsrikt
företagande.
I Vingåkersbygden finns ett aktivt föreningsliv som
tillsammans bidrar till kulturliv, folkbildning, idrott, hälsa
och friluftsliv. De ger också barn och ungdomar meningsfull
sysselsättning, ett socialt ansvarstagande och engagemang.
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Fram hit har vi gått igenom
bakgrund, syfte och
sammanhang för detta
dokument.
Nu går vi vidare till själva kärnan
i utvecklings- och serviceplanen,
alltså vad som ska göras!
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5. SERVICE I VINGÅKERSBYGDEN

Insatser som syftar till en god tillgång till
kommersiell och offentlig service har betydelse
för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo
och arbeta, starta och driva företag samt besöka
som turist.

Det är människorna som bor i Vingåkersbygden
som bäst vet vilken service de behöver och hur
den ska tillhandahållas. Deras behov och
prioriteringar framkommer i de lokala
utvecklingsplanerna.

I det regionala serviceprogrammet för
Södermanlands län konstateras att traditionella
servicelösningar i allt högre utsträckning ersätts
av kommersiell och offentlig service i samverkan.
För att kunna utveckla eller behålla servicen på
landsbygden behövs alltså bättre samverkan, ett
helhetstänk och en strävan efter lokalt anpassade
lösningar.

För att utveckla servicen i Vingåkersbygden
enligt behov och lokala förutsättningar krävs att
alla aktörer tar initiativ och ansvar. Vi tror på att
en nära samverkan mellan offentliga, privata och
ideella aktörer leder till att servicen kan upprätthållas och utvecklas.

Dagligvaruhandel, drivmedel och IT-infrastruktur
är områden som prioriteras i det regionala
serviceprogrammet för Södermanlands län. I
Vingåkersbygden finns nu ett väl utbyggt
bredbandsnät. Med den digitala infrastrukturen på
plats finns förutsättningar för att utveckla annan
service på ett smart sätt.

Denna kommunala utvecklings- och serviceplan
ska genom de prioriterade utvecklingsområdena
bidra till att nå målet om en hög upplevd service
i Vingåkersbygden.

I den strategiska inriktningen
för mandatperioden fastställs
följande mål:
Boende och verksamma i Vingåkersbygden
upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.
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Denna kommunala utvecklings- och serviceplan ska, genom de prioriterade utvecklingsområdena bidra till att nå
målet om en hög upplevd service i Vingåkersbygden.
Här nedan finns ett antal tabeller som visar vilken service som finns idag i Vingåkersbygdens olika orter. Dessa
är uppdelade i offentlig, kommersiell och annan service. På så sätt breddas förståelsen av vad service innebär.
Den sista tabellen (nr. 4) listar efterfrågad service som framkommit i lokala utvecklingsplaner och annan
medborgardialog.

Offentlig service i Vingåkersbygden
Högsjö

Läppe

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Vingåker

Kommunal
skola f-6,
förskola och
fritidshem

Trollkojans
förskola
(kooperativ)

Österåkersb
ygdens
friskola och
fritidshem
Kommunal
förskola
Idrottshall

Kommunal skola
f-6, förskola och
fritidshem

Kommunal
förskola

Kommunala
grundskolor,
förskolor och
fritidshem

Idrottshall

Idrottshall

Bibliotek 1
dag/vecka
Badplats

Badplats

Badplats

Badplats

Badplats

Lekplats

Lekplats

Lekplats
(friskolans)

Lekplats

Lekplats

Distriktssköte
rska 1
dag/vecka
Bussförbindel
ser till
Vingåker

Flera
idrottsanläggning
ar
Badhus, bibliotek,
fritidsgård
Badplats i Viala
och Lyttersta
Lekplatser
Vårdcentral,
folktandvård

Bussförbinde
lse till
Vingåker

Buss till
Katrineholm.
Till Vingåker
endast
skoltider.

Buss till
Katrineholm. Till
Vingåker endast
skoltider.

Bussförbindels
er till
Katrineholm
och Vingåker

Buss till vissa
byar, mest
skoltider, samt till
Katrineholm. Tåg
till Hallsberg och
till Stockholm.
Systembolag
Viks
återvinningscentr
al
Tabell 1. Service där kommunen eller annan offentlig aktör är huvudman, finansierar och/eller sköter driften.
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Kommersiell service i Vingåkersbygden
Högsjö Läppe

Österåker Marmorbyn Baggetorp Vingåker

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Dagligvaruhandel
Ja
Apotekstjänster
Ja
Paketombud
Nej
Betaltjänster

Ja

Ja
Ja
Ja (bankkontor
inkl. kontantuttag)
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Drivmedel
Tabell 2. I enlighet med den nationella och regionala definitionen av kommersiell service på
landsbygden menas här dagligvaruhandel, apotekstjänster, paketombud, betaltjänster och drivmedel.

Annan service idag
Högsjö

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Vingåker

Folkets hus,
arbetslivsmuse
um

Hembygdsgård

Bygdegård

Bygdegård

Utomhusscen

Skolmuseum,
Nostalgimuseu
m
Fotbollsplan,
ishockeyrink

Marmormuseu
m

Församlingshe
m

Folkets park,
Säfstaholms
slott,
Tennisparken,
slottsparken
Biograf

Fotbollsplan,
skridskobana,
pulkabacke

Fotbollsplan

Diverse
idrottsanläggni
ngar

Hagby
idrottsplats

Tennisplan

Handelsträdgår
d

Gym

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Kyrka och
församlingshe
m
Grillplats

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang

Grillplats

Grillplats

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Kyrkor och
församlingshe
m
Handel

Båtplatser

Båtplatser

Skateboardramp

3
fotbollsplaner,
tennisplaner,
boulebana
Elljusspår vid
friluftsområdet
+ grillplats
Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Restauranger
Gym som drivs
av förening
Båtplatser
Thorslundkagg
e

Läppe

Byfika ”Kaffe med
kunskap”
varannan vecka.
Samverkan med
landsbygdsbibliot
ekarie
Hjälmargården
(konferens,
camping,
restaurang under
säsong).
Återvinningsstatio
n
Återkommande
loppisar och andra
byevenemang
Obemannad
lanthandel
Grillplats

Frisör

Båsenberga
friluftsområde
Hotell &
restauranger
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B&B vid
Högsjögård

M.m.

Tabell 3. Här menas service i en bredare bemärkelse än ovan, det vill säga sådant som inte drivs
offentligt eller inkluderas i bemärkelsen kommersiell service enligt tabell på föregående sida.

Efterfrågad service
Högsjö

Läppe

Österåker

Marmorby
n

Baggetorp

Vingåker

Areella
näringarn
a

Utegym

Föreningshu
s
för service,
kultur,
bildning osv.

Servicecent
er i enlighet
med
invånarnas
behov

Motionsspår

Skola

Mer belysning
på gator

Bättre
förutsättnin
gar för att
ta emot och
lämna
större
försändelse
r

Elljusspår
vid
friluftsomr
ådet
behöver
rustas upp
Vatten och
avlopp till
badplatsen

Paketutlämni
ngsskåp i
anslutning till
affären

Utegym

Cykelterräng
bana

Bibliotekssamv
erkan

Boulebana,
grillplatser

Motionsspår,
utegym

Bänkar

Utegym

Motionsspår

Större badhus

Hundrastgår
d

Cykelväg till
Katrineholm
(via
Baggetorp).

Cykelväg till
badplats och
till Katrineholm
samt Vingåker

Lekplats

Utomhusbely
sning

Två
anslagstavlor

Co-working
space

Skatebana

Bemannad
bensinstation

Parkeringspla
tser i
anslutning till
grillhuset

Distriktssköt
erska 1
dag/vecka

Digitala skåp
för
paketutlämnin
g och kylrum
för att hämta
ut livsmedel
köpta online
Företag med
service

Övergång för
cykel och
gående över
52, vid
rondellen
Fler
småbutiker på
Köpmangatan
Café med
längre
öppettider
Bad för
hundar

Lekutrustnin
g vid
badplats
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Tabell 4. Vad som framkommit i de lokala utvecklingsplanerna eller i annan medborgardialog. Här
tydliggörs vilka behov och önskemål som finns, men tabellen är inte en handlingsplan.

6. PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Ökat bostadsbyggande i hela Vingåkersbygden
Det finns en efterfrågan på ett mer varierat utbud av bostäder i Vingåkersbygden, främst i form av
hyresrätter anpassade för den äldre befolkningen som vill flytta från sina villor men ändå bo kvar i sin
hemort. Liknande efterfrågan finns från ungdomar som vill flytta in i ett första egna hem. Tillgången till en
mångfald av bostadslösningar är dock begränsad i dagsläget.
Mål: Utbudet av bostäder matchar den efterfrågan som finns i alla Vingåkerbygdens orter.
Delmål:

•

Bostadsförsörjningsprogrammet är förankrat inom kommunens olika
förvaltningar samt Vingåkershem.

•

En handlingsplan för att genomföra bostadsförsörjningsprogrammet är
framtagen.

•

Det finns arbetsgrupper som driver bostadsfrågor i de byar där behov och
intresse finns.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Möten för att förankra bostadsförsörjningsprogrammet
har hållits med Vingåkershem och berörda förvaltningar.
Ta fram en handlingsplan för att genomföra
bostadsförsörjningsprogrammet.
Byalaget Kreativa Läppe vill uppnå en tätare dialog med
Vingåkershem

Vingåkers kommun

2022

Vingåkers kommun

2022

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med Vingåkers
kommun
Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med Vingåkers
kommun
Aktivt Baggetorp.
Vingåkers kommun.

20212022

Vingåkers kommun

2021-23

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
ett pågående projekt för att etablera ett trygghetsboende
i Kyrkbyn
Bilda grupp i Baggetorp med intresse för bostadsfrågor
som kan samverka med kommunen. Exempelvis ang.
marknadsföring av tillgänglig mark i Baggetorp samt
undersöka möjligheterna att sälja sjötomter vid Sjögölet.
I arbetet med att ta fram FÖPar och ÖP, få med underlag
för förutsättningar att fler typer av bostäder kan
möjliggöras
Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

2021 2022
2021-22
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➢ Då fler bostäder finns tillgängliga som är anpassade för den äldre befolkningen
möjliggör det för fler personer att flytta ifrån sina hus. Detta frigör bostäder som
i större utsträckning efterfrågas av exempelvis barnfamiljer, vilket skapar en
flyttkedja som gynnar utvecklingen i hela Vingåkersbygden. Befolkningen på de
olika orterna föryngras därmed och ett underlag för en större mångfald av
service skapas, exempelvis förskolor, skolor och fritidshem.
➢ Genom nybyggnation av bostäder som är anpassade till den äldre befolkningen
kan många samhällsekonomiska vinster göras. Ytor kan planeras så att
äldrevården får utrymme för pauser och materiel, vilket sparar tid och resurser
för kommunen. Då människor har möjlighet att bor kvar i sina egna bostäder
under en längre tid i livet ökar detta livskvaliteten samtidigt som samhällets
resurser sparas.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Tid

Det Leaderfinansierade projektet ”Förstudie: byahus och
tillhörande bostäder i Läppe” har genomförts.” Byalaget
Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun 2020

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med
Vingåkers kommun

2020

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
genomfört ett projekt för att undersöka förutsättningarna för
bostadsbyggande

Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med
Vingåkers kommun

2020-21
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Prioriterat utvecklingsområde:
Förbättrade kommunikationer
Kommunikationer innefattar möjligheten att resa med bil, A-traktor, cykel och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken till och från Vingåker och de flesta av småorterna upplevs inte vara tillräcklig då
Sörmlandstrafikens avgångar anses vara för få. Detta gör att många blir beroende av bilen vilket är
begränsande, inte minst för de som inte har tillgång till bil eller har körkort. Även de kollektiva
pendlingsmöjligheterna till och från Vingåker och orter utanför kommunen är viktiga att upprätthålla och
förbättra på sikt. Cykelvägar efterfrågas på flera håll.
Mål: Möjligheterna att resa mellan Vingåkerbygdens olika orter upplevs som tillfredsställande för alla
invånare.
Delmål:

•

Fler människor i Vingåkersbygden samåker till och från jobb samt på fritiden.

•

Tillgången till kollektivtrafik för en större andel av invånarna har ökat.

•

Efterfrågan på fler cykelvägar tas med i den strategiska planeringen.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Fortsätta bevaka och uppmärksamma frågan om
pendlingsmöjligheter till och från Vingåker.
Genomföra projektet ”Smart samåkning i
Vingåkersbygden”.
Ha en kontinuerlig dialog med Sörmlandstrafiken
angående fler och anpassade avgångar mellan
tågtrafik, centralorten och Vingåkers byar.
Önskemål finns bland annat om avgångar mellan
Baggetorp och Marmorbyn.
Med hjälp av serviceavtalet starta upp initiativ för
samåkning i flera byar.
Bevaka frågan om fler cykelvägar i regionala
strategier. Finns önskemål om bland annat cykelväg
till Viala/Baggetorp samt Läppe.

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Vingåkers kommun

2021-2023

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Lokala utvecklingsgrupper

2022

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Förbättrade kommunikationer möjliggör för fler människor att leva och verka i
Vingåkersbygdens alla orter och samtidigt ta del av utbud och service på annat
håll. Detta gäller inte minst Vingåkersbygdens barn och ungdomar som själva
inte har tillgång till bil.
➢ Den kommersiella servicen som finns i centralorten Vingåker kan nyttjas i större
utsträckning och därmed ökar sannolikheten för att dessa finns kvar på sikt.
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➢ Ett ökat kollektivt resande minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och bidrar
därmed till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
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Prioriterat utvecklingsområde:
Utökad tillgång till servicefunktioner
Både kommersiell, offentlig och ideellt driven service fyller viktiga funktioner på den plats där människor
bor och verkar. Vi ska tillsammans arbeta för att öka tillgången till den typ av service som efterfrågas av
människorna i Vingåkersbygdens olika orter. I de lokala utvecklingsplanerna framkommer att
mötesplatser, detaljhandel och olika typer av infrastruktur är några av de viktiga servicefunktioner som
idag saknas i de flesta av orterna.
Mål: Vingåkerbygdens invånare upplever en hög servicenivå.
Delmål:

•

Den lokala efterfrågan av service är kartlagd

•

Fler utvecklingsgrupper har tecknat avtal med kommunen att bli samordnare för
lokala servicefunktioner

•

Landsbygdsbibliotekarien har regelbunden verksamhet i fler orter

•

Fler utbildningsinsatser har genomförts för att minska det digitala utanförskapet

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Inventera och kartlägg vilken typ av service som
efterfrågas och prioriteras i de olika kransorterna
Genomföra informationsinsatser för att öka
kunskapen kring vad avtalet för att samordna
lokala servicefunktioner innebär
Skapa fler arbetsgrupper med fokus på att
tillgängliggöra mer service, i samarbete med
kommun och företag
Genomföra insatser inom ramen för projektet
”Digitalt, socialt ekosystem för smart
landsbygdsutveckling”
Arbeta för att gemensamma mötesplatser ska
finnas tillgängligt i alla kommunens orter

De lokala utvecklingsgrupperna
samt Vingåkers kommun
Vingåkers kommun samt de lokala
utvecklingsgrupperna

2021 2022
2021 2022

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun.

2020 och
framåt

Vingåkers kommun, de lokala
utvecklingsgrupperna

2022-23

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Återuppta arbetet med landsbygdsbibliotikaren
och friskolan samt utveckla samverkan
Synliggöra och sprida utvecklingsarbetet i
Vingåkersbygden, skapa bättre förutsättningar för
lokal förankring och samverkan mellan de olika
orterna.

Österåkerbygdens friskola och
Sockenrådet
Vingåkers kommun, de lokala
utvecklingsgrupperna

2022
2021-23
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Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ En ökad tillgång till olika typer av servicefunktioner förbättrar och förenklar livet
i byarna. Även företagande gynnas när tillgång till exempelvis handel och
paketutlämning finns på orten.
➢ Då service finns tillgängligt närmare hemmet krävs mindre resor till och från
centralorten eller andra orter, vilket minskar utsläpp samtidigt som tid sparas.

Prioriterat utvecklingsområde:
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En rik och meningsfull fritid för alla
Att få möjlighet att utvecklas under sin fritid på den egna orten bidrar till en känsla av trivsel och mening.
I Vingåkersbygden är vi stolta över och tar ansvar för vårt kulturarv samtidigt som vi vågar blicka framåt
och utvecklas. Här samverkar flera olika aktörer inom kultur- och föreningslivet för att anordna aktiviteter
och skapa förutsättningar för sport- och friluftsliv.
Mål: Alla invånare i Vingåkersbygden upplever en rik och meningsfull fritid i livets alla stadier.
Delmål:

•

Andelen aktiviteter för barn och ungdomar har ökat i Vingåkerbygdens alla orter.

•

Antalet barn i föreningslivet har ökat.

•

Landsbygdsbibliotekarien besöker regelbundet alla orter i Vingåkersbygden.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Föreningar eller utvecklingsgrupper anordnar
aktiviteter riktade mot bygdens barn- och
ungdomar
Landsbygdsbibliotekarien nyttjas för att öka
utbudet av aktiviteter samt minska det digitala
utanförskapet.
Kommunen erbjuder aktiviteter för barn- och unga i
Vingåkersbygden under skolloven
Stärka föreningslivet i Vingåkersbygden genom att
synliggöra deras behov och stötta deras arbete i
samråd med Kultur- och fritidsnämnden
Synliggöra föreningar i Vingåkersbygden med mål
att öka samverkan med utvecklingsgrupper och
näringsliv
Genomföra insatser för att invånare ska inspireras
till utflykter i Vingåkerbygdens alla orter

Föreningar och/eller lokala
utvecklingsgrupper

2020 och
framåt

Lokala utvecklingsgrupper,
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2022

Arbeta med fördjupade översiktsplaner (FÖP) enligt
”Framtiden är vår”-modellen
Arbeta med samt utveckla badplatsdokumentet.
Det ska vara en naturlig väg för kommunens
insatser kopplat till badplatserna.

Vingåkers kommun
Vingåkers kommun, lokala
utvecklingsgrupper

2022

Vingåkers kommun i samverkan
med föreningar,
utvecklingsgrupper och företag
Vingåkers kommun och de lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2022-23
2021 och
framåt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Genom att stärka föreningslivet och sociala samlingsplatser skapas aktiviteter
som gör bygden till en attraktiv plats att bo och leva på.
➢ En bättre livskvalitet bidrar till en ökad folkhälsa, både psykiskt och fysiskt.

➢ En meningsfull fritid förbättrar förutsättningarna för Vingåkerbygdens barn- och
unga att prestera i skolan.
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Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Sprida information om den nya fritidsbanken i Åbrogården i
Vingåker. Fritidsbanken tillgängliggörs i hela Vingåkersbygden
bland annat med hjälp av Skojbussen under lov.

Vingåkers kommun i
samverkan med
föreningar och
utvecklingsgrupper

Kommunens koncept ”skoj i Vingåker” erbjuder aktiviteter i alla
orter under skolloven

Vingåker kommun

Tid
2020 och
framåt

2020 och
framåt

Prioriterat utvecklingsområde:
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Trygghet, trafik och närmiljö
I de lokala utvecklingsplanerna lyfts ofta frågor som rör trygghet, trafik och närmiljö. Önskemål om sänkta
hastigheter på vägarna genom byarna påpekas ofta, i kombination med andra åtgärder som skapar
trygghet. Även åtgärder för ökad trivsel anses viktigt, som exempelvis belysning, växtlighet och
renhållning.
Mål: Fungerande rutiner för frågor kring trygghet, trafik och närmiljö finns på plats samt är förankrad och
kommunicerad, både inom kommunorganisationen och gentemot medborgarna. Närmiljön upplevs som
trevlig och välskött.
Delmål:

•

Möjligheten att som medborgare kunna påverka sin närmiljö har ökat.

•

De kontinuerliga trygghetsvandringarna visar tydligt vilka behov som finns av
exempelvis belysning av gångbanor i Vingåkersbygden.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Trygghetsvandringar genomförs två gånger per år. De
framtagna rutinerna efterlevs, följs upp och utvärderas.
Skapa fler arbetsgrupper i byarna med fokus på trafik,
trygghets- och säkerhetsfrågor.
Fortsätta att kontinuerligt arbeta med trafikfrågor i det
sammanställande dokumentet samt utveckla
arbetssättet.
Kommunicera och informera om trafikdokumentet till
utvecklingsgrupper och invånare. Dokumentet ska vara
naturlig väg för information och frågor om trafik.
Kartlägga önskemål kring närmiljön i Vingåkerbygdens
alla orter.

Vingåkers kommun

2021-22

De lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och framåt

Vingåkers kommun

2022

Vingåkers kommun
och lokala
utvecklingsgrupper

2021 och framåt

2022

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Genom att ha tydliga och transparenta rutiner för arbetet med vägar, trafik och
närmiljö skapas en förståelse hos kommuninvånarna hur processerna fungerar.
Detta tydliggör också vilka åtgärder som är genomförbara och vilka aktörer som
ansvarar för dessa.
➢ Kommunens tjänstemän kan lägga mer tid på att genomföra åtgärder som leder
till en säkrare och tryggare närmiljö i hela Vingåkersbygden.
➢ Det blir tydligt och enkelt för medborgarna att kunna påverka frågor som rör
trygghet, trafik och närmiljö.
➢ En tryggare och trevligare närmiljö.
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Avklarade delmål
•

En rutin för trygghetsvandringar har tagits fram.

•

En rutin för att långsiktigt hantera trafikrelaterade frågor och ärenden har
tagits fram.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Tid

Anordna en nätverksträff för utvecklingsgrupperna med fokus
på trafikfrågor, enligt förslag från LUF.

Vingåkers kommun

2020

Ta fram en handlingsplan för hur trygghetsvandringar ska
genomföras och kommunicera den intern och externt.

Vingåkers kommun

2020

Ta fram rutiner för arbete med trafikfrågor i Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

2020

Prioriterat utvecklingsområde:
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Förbättrade förutsättningar för de areella näringarna
Cirka en tredjedel av alla företagare i Vingåkersbygden är verksamma inom de areella näringarna
(jordbruk, skogsbruk och vattenbruk). Det är näringar som tydligt präglar miljön i Vingåkersbygden och
som indirekt skapar sysselsättning inom andra typer av verksamheter. Det är viktigt att de som är
verksamma företagare inom branschen har en möjlighet att påverka utvecklingen i Vingåkersbygden, så
att det även i framtiden finns goda möjligheter att bedriva lantbruk, skogsbruk och vattenbruk här.

Mål: Att kommunen uppmärksammar och tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som präglar
företagande inom de areella näringarna.
Delmål:

•

Kommunen upphandlar i större utsträckning livsmedel med förankring i den
livsmedelsproduktion som sker i Vingåkersbygden.

•

Det finns en fungerande och behovsenlig dialog mellan kommunen och
företagare inom de areella näringarna.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Ett system för att matcha utbudet från lokala
livsmedelsproducenter med efterfrågan från
kommunens avdelning för Mat & måltider arbetas fram

Vingåkers kommun.
Livsmedelsproducenter
i Vingåkersbygden.

2020

Utreda intresset hos kommunens lantbrukare att sälja
delar av sin produktion lokalt.
Kontinuerlig bevakning av länsstyrelsens arbete med
den regionala livsmedelsstrategin i Södermanland. Delta
i nätverk som berör området och vara en aktiv
samarbetspart för att strategin ska få effekt i
Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

2021

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Ta fram en kommunal handlingsplan, kopplat till den
regionala livsmedelsstrategin.

Vingåkers kommun

2021-22

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Mer lokala råvaror i kommunens pedagogiska måltider ökar kunskapen om
svensk livsmedelsproduktion och stärker känslan av samhörighet i
Vingåkersbygden.
Genom kontinuerlig dialog mellan kommunen och de areella näringarna skapas möjligheter för att
påverka strategier och planer i ett tidigt skede, exempelvis den nya översiktsplanen i Vingåkers kommun.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Tid
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Informera om och utred hur kommunens satsningar på LoRaWan (sensornätverk) kan förbättra teknikutvecklingen och
därmed förutsättningarna för de areella näringarna.

Vingåkers kommun

2020 och
framåt
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7. DE LOKALA UTVECKLINGSPLANERNA I KORTHET

En del av underlaget till denna handlingsplan utgörs av de lokala utvecklingsplanerna som varje område i
Vingåkersbygden har arbetat fram genom olika processer. Här sammanfattas deras prioriterade frågor, men de
finns också att läsa i sin helhet på kommunens hemsida www.vingaker.se.

Högsjö:

Läppe:

• Fritid & friskvård (Ungas fritid och
sysselsättning, tillgänglighet till upplysta
elljusspår).
• Samverka med Högsjö bollklubb för att hitta
finansiering till deras planerade konstgräsplan
• Service 2.0 (göra Högsjö synliga digitalt,
marknadsföring, information om bygden,
bussförbindelser, distriktssköterska etc.)
• Högsjö Folkets Hus (renovering av taket, bildats
arbetsgrupp för att hitta finansieringsformer)

• Skapa en träffpunkt i Läppe som ger mötesplatser
för kultur, bildning, organisering, service, hälsa och
personlig utveckling.
• Skapa seniorbostäder, som möjliggör bland annat
för våra äldre att kunna bo kvar på orten.
• Skapa ett tryggt samhälle. Trafiksituationen
förbättras uppenbart genom hastighetskameror vid
alla infarter samt belysning genom hela byn, även
längs med 214.

HUG – Högsjös utvecklingsgrupp - förvaltar och
ansvarar för genomförandet av den lokala
utvecklingsplanen för Högsjö. HUG är den
sammanhållande parten i bygdens
utvecklingsarbete och har överblick över de olika
utvecklingsprocesser som är i gång.

Byalaget Kreativa Läppe förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Läppe. De organiserar sig i olika arbetsgrupper. Har
några personer visat intresse för en specifik fråga
som för Läppe framåt har en arbetsgrupp bildats.
Dessa arbetar självständigt men med regelbundna
återkopplingar till styrelsen för byalaget.

Österåker:

Baggetorp:

• Fortsatt arbete för stöd och utveckling av
Österåkersbygdens friskola
• Byggnation av marknära bostäder i form av egna
hem, hyresrätter och seniorboenden
• Servicecenter
• Fritidsverksamhet för ungdomar
• Besöksnäringen
• Förbättrade kommunikationer
• Strategier för självförsörjning av livsmedel och
energi
Österåker sockenråd förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Österåker. Varje år kallar sockenrådet till
sockenstämma som är för alla sockenbor från 16 års
ålder. En programpunkt finns på stämman där idéer
tas fram och grupper bildas kring olika projekt.

• Utbildning: behålla fritidshem och skolskjuts
• Säkerhet: Asfaltera och laga vägar, flytta
sopstationen
• Miljö: Välkomstskylt från båda hållen vid
hastighetsgräns
• Hälsa/motion: Skötsel av gräsmatta och
fotbollsplaner
Föreningen Aktivt Baggetorp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen
för Baggetorp. Föreningens syfte är att genom aktivt
utvecklingsarbete främja och utveckla Baggetorp som
bygd.
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Marmorbyn:

Vingåker:

• Mindre lekutrustning vid badplatsen
• Utveckla badplatsen
• Trafikfrågor, bland annat sänkta hastigheter (30km/h
på villavägarna)
• Anlägga ett 3km långt motionsspår med belysning
• Skapa cykelterrängbana för barn
• Kompletterande belysning längs gång/cykelvägar
• Skapa ett utegym
• Arbeta för att reningsverket vid badplatsen rustas och
visuellt ser bättre ut
• Cykelväg till Katrineholm
• Vårda Kolsnaren
• Bättre bussförbindelser

• Stärka samverkan mellan Vingåkers företag och

Marmorbyns utvecklingsgrupp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Marmorbyn. De samordnar arbetet och kontakterna
med kommunen. Inom ramen för gruppen ska
tillfälliga projektgrupper bildas vilka ska drivas av
Marmorbybor som är speciellt intresserade av
projektet och därför har en drivkraft att nå i mål.

föreningar

• Utveckling av centrummiljön
• Utveckla mötesplatser och evenemang som stärker
gemenskapen och samverkan i Vingåker

Samverkarna i Vingåker förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Vingåker centralort. Det är en förening som verkar
för att föreningar och företag ska synas, göra sig
hörda och samarbeta. Därtill arbetar de för ett mer
aktivt närings- och föreningsliv i Vingåkersbygden
genom att utveckla idéer och evenemang och vara en
plattform för dialog, exempelvis med kommunen.

Stortinget i Tennisparken, 2019
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