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Konstnärer: Christina Lindblom och Inger Linnéa Karlsson

Ansvarig utgivare: ”Ortsutvecklingen i Mellösa”

Mellösa är med sina drygt 500 invånare en lantlig oas i hjärtat av
Sörmland.
Mellösa ligger i Flens kommun och är beläget
6 kilometer norr om Flen på vägen mot
Hälleforsnäs och endast 12 mil från Stockholm.
Harpsund är beläget några kilometer väster om samhället. Harpsund
är rekreationsbostad för Sveriges statsminister.
Här finns Kyrkskolan där verksamheten är
liten och gemytlig. Skolan ligger i ett
naturskönt område på vägen mot Harpsund
och fyller en stor social funktion då det
är en landsortskola med stort upptagningsområde.
Här finns vackra blandskogar i ett böljande landskap som inbjuder till
härliga promenader året om.
Här passerar även Sörmlandsleden – naturens pärla i Sörmland.
En 1000 kilometer lång vandringsled som slingrar
sig genom ett mycket omväxlande natur- och
kulturlandskap samt förbi historiska minnesmärken.
Här finns också gott om bär och svamp och har du tur
kan du stöta på allt från rådjur, älgar, harar och vildsvin.
Du hittar också ett mysigt litet bad med
brygga vid Mellösasjön.
Strax nedanför kyrkan
Här finns flera små hästgårdar.

Mellösa är härligt att leva och bo i!
Vår förhoppning är att du också ska trivas här.

Kyrkan engagerar många barn,
ungdomar och vuxna
med sina verksamheter.

Hembygdsföreningen engagerar
många Mellösabor med bland
annat sitt sommarcafé.

Teaterklämman vid Fridal
erbjuder ett stort kulturutbud
att välja bland.

Bysmedjan är vår lilla kiosk, café
och restaurang mitt i centrum.

Här på Prylmarknaden kan man
fynda både gammalt och nytt.
Mellösagården, ortens samlingslokal
som även inrymmer olika företag som
bedriver massage, medicinsk yoga,
medicinsk fotvård och samtalsterapi.

Vi har en ”gympasal” som kan hyras för
privat bruk och där det flera gånger i
veckan bedrivs gympapass för
allmänheten av Wellness by Dea.
Förskolan Tomtebo med sina
tre hemvister; Månen med barn
i åldrarna 1 till 3 år, Solen med barn
i åldrarna 3 till 5 år och Stjärnan
med barn i åldrarna 3 till 5 år.
Hagängen är ortens
idrottsplats.

Besök gärna Mellösas egen hemsida: www.mellosa.nu
Där finner du bland annat information om ortens företag, föreningar,
skola/barnomsorg, kultur/nöjen/turism, boende och lokaler att hyra.
Mer information om Mellösa och Flens kommun: www.flen.se
Där finner du information om hela kommunen inklusive Mellösa.
Där kan du också under rubriken ”Om Flen” klicka dig vidare till
ortsutveckling och Mellösa och se vad som är på gång på orten och
vilka som är ansvariga i fall du vill engagera dig eller bara söka upp
information om din nya ort.

