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Fyra fantastiska år i Flens kommun 
är till ända. Knappt ett år som 
barn- och utbildningschef och drygt 
tre år som kommunchef. Det har 

varit intensiva och utmanande år med fokus 
på utvecklingsarbete vilket har varit möjligt 
tillsammans med alla duktiga medarbetare. 
När jag summerar finns det några saker som 
sticker ut.
 
Ekonomi i balans är en förutsättning för en 
välmående kommun och det har vi lyckats 
med. Invånarantalet i kommunen har ökat 
och vi närmar oss nu 17 000 vilket bidrar 
till en stabil ekonomi. Vi har haft möjlighet 
att avsätta ett stort belopp i en inbetalning 
till pensioner för kommunens medarbetare 
vilket ger minskade pensionskostnader 
framöver.
 
Utifrån den fastställda visionen har vi ge-
mensamt tagit fram en värdegrund för beslut 
och implementerat den i organisationen. 
 
Digitalisering har varit en annan stor fråga 
för oss att arbeta med. Vi har påbörjat den 
resan med flera interna processer såsom ny 
hemsida, nytt administrativt system, digitalt 
rekryteringssystem, e-lönebesked, nytt eko-
nomisystem och upphandling av ytterligare 
verksamhetssystem. 
 
Flyktingströmmen hösten 2015 innebar 
stora påfrestningar för kommunen och den 
kommunala organisationen. Flen öppnade 
upp sitt hjärta under denna tid och klarade 
av den akuta situationen på bästa sätt tack 
vare flexibla och professionella medarbetare.
 
Jag vill också passa på att rikta ett tack 
alla förtroendevalda för ett gott samarbete! 
Tack alla medarbetare för att jag har fått 
dela vardagen med er! Tack alla Flensbor för 
möten på olika arenor! Tack alla mina vänner 
som har gjort min tid utanför jobbet i Flen 
meningsfull!

Med hopp om en fortsatt god utveckling av 
Flen – Sörmlands hjärta!

12–13 16–17 28
Året som gick i Flen  ................................................................sid 6-7
På Orrestaö får alla växa ..........................................................sid 8
Kommunen hjälper vid kris ...........................................sid 18-19

Tack o hej!

Välkommen!
n Innehålln Inledare

Cecilia Vikström
kommunchef
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14–15
Midsommar i Årdala firas traditionsenligt på midsommardagen.  
Men hembygdsföreningen är så mycket mer än bara midsommarfirande. 

Hemma på  
bygdegården

De lär sig om  
biodling 

Guldhjärtat till  
trotjänaren Monica

Filmstudion firar 
50 år
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n Smått & Gott
Plockredaktör: Gunilla Säwenmyr

Fira midsommar i Flen!
Midsommarfirande finns på flera orter i kommunen. 
I Sveaparken anordnar Flens kommun sedvanligt midsommarfirande tillsammans  
med ABF, NBV, Tillsammansgruppen och Svenska kyrkan, midsommarafton kl 13–15.  
Läs mer på evenemangssidorna längst bak i tidningen eller på flen.se/evenemang.

Ny chef på Samhällsbyggnadsförvaltningen

I sommar kommer Kolhusteatern tillbaka! Familjen 
Addams heter sommarens musikalsatsning och fö-
reställningen visas mellan den 21 juli och 12 augusti. 

Familjen Addams är känd som den annorlunda, för att 
inte säga skruvade, familjen med lätt makabra levnads-
vanor. Den kultförklarade 1960-talsserien har blivit 
musikal och kommer att inta Kolhuset i sommar med 
buller och brak!

För mer info kring datum, tider och biljetter, se  
kolhusteatern.se

Familjen Addams 
intar Kolhusteatern
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Från vänster Amal Ali Farah och 
Najmo Nodoowe Abdi.

PW-elever fick umgås  
med världsforskare
Två elever från Prins Wilhelmgymnasiet i Flen,  
Najmo Nodoowe Abdi och Amal Ali Farah, fick ett  
stipendium för att delta på Molecular Frontiers Sym-
posium i Stockholm den 23–24 maj i år. De går båda två 
andra året på det naturvetenskapliga programmet.

– Det var en ära att få vara med och höra och se och sam- 
tidigt få få ta del av världsledande forskning, säger Amal  
om dagen.

Vad var det bästa?
 – Robert Langer 
pratade om syntetisk 
vävnad, att man kan 
tillverka det och hjäl-
pa människor som är 
brännskadade. Han 
visade exempel där 
människor vars svårt 
brännskadade hud 
har läkt ihop efter  
att ha fått syntetisk 
hud, berättar Najmo. 

– Allt var väldigt intressant men det var mest spännande 
att höra en japansk forskare som forskade om genetik på 
sniglar. Genetik har en viktig del i hur vi är och i ett tidigt 
embryostadie kunde hon ändra hur en snigels skal skulle se 
ut. Men förr eller slog genetiken igenom och visade på att 
det inte gick att ändra en genetisk grund  
i längden, berättar Amal.

Text och foto: Maria Eriksson

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en ny förvaltningschef sedan 22 maj,  
Björn Rabenius. 

– Det känns fantastiskt, spännande och roligt. Jag har fått en  
mycket positiv bild av Flens kommun och dess medarbetare och 
jag tycker denna del av Sörmland är mycket vacker. Jag kommer 
att ta mig an uppdraget med stort engagemang och intresse och 
tycker att det pågående arbetet med organisationen, processerna 
och projektarbetssättet borgar för en bra utveckling och ett gott 
arbetsklimat framöver, säger Björn Rabenius.

Björn Rabenius kommer senast från Södertälje kommun, där han 
har varit planeringschef och stadsmiljöchef. 

Björn Rabenius.

170 Så många sjöar finns det 
i Flens kommun. Vilken 
badar du i i sommar?

Öppettider i simhallen och 
Actic gym, t.o.m. 18/8

Måndag, onsdag & torsdag 
 kl. 14.00-20.00

Tisdag & fredag kl. 6.30-13.00
Kassan stänger 30 minuter 

innan stängning!
För aktuella tider, se flen.se

Rekrytering pågår
Kommunchef Cecilia Vikström lämnar sin tjänst i Flens 
kommun vid midsommar, för att därefter börja 
som kommundirektör i Strängnäs kommun. Under 
sommaren och början av hösten pågår rekrytering 
till tjänsten. Under hösten, och fram till årsskiftet, 
kommer en hyrchef att anlitas.

Spara på vattnet!
I stora delar av Sverige är det just nu 
låga grundvattennivåer, vilket i värsta 
fall kan leda till vattenbrist.  
Nu uppmanar svenska myndigheter alla 

att göra vad de kan för att spara vatten och att följa 
vattensituationen noga. Orsaken till vattenbristen 
är att det har kommit mindre nederbörd än normalt i 
stora delar av södra Sverige sedan hösten 2015. Läs 
mer på www.havochvatten.se och www.sgu.se.

Foto: Mostphotos
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Det var efter att arbetskamraterna hade 
utmanat henne som Helena Johansson 
för två år sedan sökte till att bli brandman 
på deltid. Efter ett antal tester och en 
två veckors utbildning var hon sedan 
redo att rycka ut. 
– Det känns bra att göra en insats – jag 
får ju hjälpa människor. 

På den väldoftande kakfabriken Switsbake 
i Malmköping är det flera som kombinerar 
sitt heltidsarbete med att vara deltids-
brandman. När Räddningstjänsten för två 
år sedan efterlyste fler folk var det just 
kollegorna som tyckte att Helena skulle söka.

– ”Det här klarar du”, sa de och jag ville 
väl visa att de inte hade fel, säger Helena 
med ett skratt och tillägger att hon också 
såg det som en personlig utmaning. 

Ett av testerna gick ut på att gå på ett löp-
band med åtta graders lutning och med 15 kilo 
på ryggen, klädd i vanlig brankårsmundering. 

–Det var tuffare än vad jag trott! 

Att klättra upp på brandstege och att söka 
sig fram i ett rum med ögonen förbundna 
ingick också i testet. Helena fick godkänt på 
samtliga moment och efter att hon genomgått 
en två veckors utbildning kunde hon träda 
i tjänst som deltidsbrandman. 

– Den veckan jag har jour bär jag med 
mig en personsökare hela tiden. När den 
tjuter har jag sedan totalt fem minuter på 
mig att ta mig till brandstationen, byta om 
och sitta i brandbilen på väg ut!

Eftersom Helena både bor och arbetar 
i närheten av brandstationen är det sällan 
ett problem att hinna. 

– Vissa tycker det är svårt att sova med 
larmet bredvid sig, redo att vakna direkt, 
men det har aldrig varit något problem för 
mig. 

Det vanligast förekommande larmet 
är trafikolyckor. Då handlar det om att 
vara snabbt på plats för att spärra av och 
säkra platsen. Alla brandmän är utbildade 

i hjärt- och lungräddning för att snabbt 
kunna ge hjälp vid det behovet.

– Ett av mina första larm som ny inne-
bar en rökdykning. Det var lite nervöst  
eftersom det var första gången. I en rök-
fylld lokal ser du ingenting och det är lätt 
att bli lite uppstressad, och då kan det vara 
lätt att göra fel, berättar Helena. 

Men allt gick väl och efter varje larm har  

gruppen alltid ett snack för att prata igenom  
vad som gick bra och vad som kunde göras 
annorlunda. 

– Förutom att ha en god fysik, kan det 
vara en bra egenskap att vara lugn. Jag 
går själv in i en slags roll när vi rycker ut, 
man måste nog kunna tänka klart även i 
stressade situationer. 

Gunilla Säwenmyr

n Deltidsbrandman

Helena, deltidsbrandman:  
”Måste kunna tänka klart  
i stressade situationer”

Ett av testerna gick ut på  
att gå på ett löpband med  
åtta graders lutning och  
med 15 kilo på ryggen, klädd  
i vanlig brankårsmundering.
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Från det att larmet går till att Helena ska vara i brandbilen får det gå högst fem minuter.
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Har du vad som krävs?  
Bli deltidsbrandman!
Vill du göra en insats för samhället där 
du bor? Har du ett arbete men vill hjälpa 
människor på deltid? Då kanske deltids- 
brandman är något för dig. Nu söker 
Räddningstjänsten i Flens kommun fler 
män och kvinnor till styrkan. 

Idag består deltidsbrandmannastyrkan 
i Flens kommun av 30 personer, 15 i Flen 
och 15 i Malmköping. Var tredje vecka har 
du beredskap dygnet runt och om larmet 
går har du max fem minuter på dig att sitta 
i brandbilen. 

– Våra uppdrag handlar ofta om trafikolyckor  
och bränder av olika slag, men även sjuk- 
vårdslarm vid hjärtstopp har ökat under åren.  
Dessa larm är gemensamhetslarm med 
ambulansen och innebär i många fall att 
räddningstjänsten är första enhet på plats, 
säger Mikael Lundqvist, ställföreträdande 
räddningschef på Räddningstjänsten i Flen.

För att bli deltidsbrandman behöver du 
uppfylla vissa krav. Bland annat behöver 
du ha ett huvudsakligt arbete, eftersom 
deltidsbrandmansyrket är svårt att kombinera 

med a-kassa. Från din huvudarbetsgivare 
behöver du få ett godkännande.

– Avtalet med oss i Flen eller Malmköping 
innebär att du har beredskap var tredje vecka 
för att rycka ut på larm. Den veckan ingår 
också en övning en kväll på brandstationen, 
säger Mikael Lundqvist.

Innan du blir antagen måste du genomgå 
ett fystest. 

– Där ingår bitar som visar att du är sim- 
kunnig, att du kan klättra på brandstege och  
inte är höjdrädd, samt en mindre klaustrofobi- 
övning. 

Deltidsbrandmän får ersättning för varje 
beredskapsvecka, samt timersättning om 
utryckning sker. Jouren gäller dygnet runt 
under beredskapsveckan.

– Som deltidsbrandman får du en bra 
utbildning i sjukvård, hjärt- och lungräddning 
och brandkunskap, användbara kunskaper 
även i det dagliga livet. God kamratskap och 
en bra lagkänsla kommer på köpet! 

Gunilla Säwenmyr

Fakta
Vill du bli deltidsbrandman i Flen  
eller Malmköping måste du vara:
• Över 18 år

• Frisk

• God kondition

• Simkunnig

• Ej mörk- eller höjdrädd

• Gilla lagarbete

Läs mer!
På bli blideltidsbrandman.nu kan du  
läsa mer om vad det innebär att vara  
deltidsbrandman och vad som krävs. 

Intresserad? Kontakta: 
Mikael Lundqvist, ställföreträdande  
räddningschef, tel 0157-430312

Erik Blom, ordförande Brandmännens 
riksförbund, tel 070-450 64 01

Foto: Gunilla SäwenmyrSom deltidsbrandman får du göra en insats för samhället. 

!
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n Årsredovisning

Flens kommun redovisar ett glädjande 
och positivt resultat på 85 miljoner kronor 
plus för 2016. Det är 75,5 miljoner bättre 
än budget.

Den stora anledningen till resultatet är 
bland annat att kommunen fick ytterligare  
statsbidrag för sitt ansvarstagande i flykting- 
frågan men också att vi fick tillbaka på 
inbetalningen som kommunen gjorde förra 
året till en pensionsförsäkring för sina 
anställda. Av den inbetalningen fick Flens 
kommun tillbaka 27 miljoner kronor när 
en slutavräkning gjorts. 

Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter 
att ge resultat och den är fortsatt stabil. En 
stark ekonomisk medvetenhet i organisationen 
bidrar till arbetet med att förvalta och använda 
skattepengarna effektivt. 

– Vi fortsätter att arbeta hårt med ekonomin 
i kommunen på kort och lång sikt så att vi  
även i framtiden kan hålla ekonomin i balans. 
Målet är fortsatt att göra Flens kommun 
till en plats där alla som vill ska kunna bo, 
verka och leva, säger Jan-Erik Larsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande.

Maria Eriksson

4  En förutsättning för att kommunen ska 
fortsätta utvecklas är ett blomstrande 
näringsliv. Arbetet med att arbeta fram 
en näringslivsstrategi tillsammans med 
företag och näringsidkare i kommunen 
har påbörjats. Tongångarna under 
workshoparna har varit positiva och 
arbetet fortskrider enligt plan.  

4  Kommunorganisationen arbetar vidare 
med sin digitala miljö med målet att 
erbjuda invånare och andra som kommer 
i kontakt med kommunen, enklare tillgång 
till service, tjänster och information. Arbetet 
påbörjades under 2016 i ett projekt som 
handlar om att införa E-förvaltning med 
e-tjänster. Att införa E-förvaltning innebär 
också att de som arbetar i kommunen 
ska gå från traditionella till nya arbetssätt 
där invånare bjuds in i processerna på ett 
annat sätt än vad som sker idag. 

4  Kommunen kan även 2016 glädjas åt 
ett ökat invånarantal. 390 personer 
ökade antalet med och det är den största 
ökningen bland invånare sedan kommu-
nens bildades 1971. Den 30 november 
2016 var det exakta invånarantalet i Flens 
kommun 16 695. 

4  De nya hyreslägenheterna i Flens centrum 
stod klara för inflyttning under hösten 
2016. De nybyggda lägenheterna har fått 
hyresgäster. Kommunen tillsammans med 
andra intressenter ser över möjligheterna 
att bygga fler bostäder de kommande 
åren.

4  Arbetet med kommunens översiktsplan 
som har fått namnet Sörmlands hjärta 
– med plats för alla, har pågått intensivt 
under 2016 och framskrider enligt plan. 
Syftet med översiktsplanen är att den 

Hänt i kommunen  2016

Året som 
gick 2016

Målet är fortsatt att 
göra Flens kommun  
till en plats där alla  
som vill ska kunna  
bo, verka och leva.
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Flens kommun äger en konstsamling 
bestående av cirka 2000 verk. Mestadels 
är det målningar och grafik, men även 
skulpturer. I en serie presenterar vi några 
av dessa skulpturer i varje nummer av 
Glimten. 

Stadsbussen här  
för att stanna
I december i fjol började den nya stads- 
bussen i Flen köras på prov under ett år. 
Nu ser det ut som att satsningen är här 
för att stanna.  

– Bara i februari hade bussen 2 500 resenärer, 
vilket i jämförelse med liknande stadsbussar 
får anses bra. Omkring 20 procent av rese-
närerna är skolungdomar, vilket är positivt 
eftersom föräldrar då inte behöver skjutsa 
med bil på samma sätt, säger Tomas Bonér, 
planeringssekreterare på Flens kommun. 

Det finns redan nu planer på att göra busslinjen 
permanent och att utöka linjen till 2018. 

– Vi kommer att lägga till en hållplats 
vid Slottsängen, så att bussen inte vänder 
direkt vid Hammarvallen. Bussen kommer 
också att börja gå vid 06:50 istället för 07:50. 
Sista turen blir också senare, och kommer 
att gå klockan 19 från Migrationsverket, 
säger Tomas Bonér.

2000
KONSTVERK

Faun och Freja 
Skulpturgruppen Faun och Freja står sedan 
1985 i Flens centrum, vid det dåvarande 
servicehuset Smedjan. Konstnären Marita 
Norin föddes 1943 i Eskilstuna och har under 
ett flertal år varit bosatt och verksam i Flens 
kommun. Marita Norin har förutom Faun 
och Freja även konstverken ”Gjutaren” i 
Hälleforsnäs och reliefen ”Handbollsspelare” 
i Sparreholm I Flens bibliotek kan man även 
se och klappa ”Bibliotekskatten” i brons som 
ligger på receptionens disk och på lånekortet 
återfinns den som teckning. Marita Norin 
har även formgivit ett flertal medaljer och  
minnesmynt, samt tio-kronan som ersatte 
pappers-tian 1991. Hon har också ett flertal 
offentliga konstverk i städer som Eskilstuna, 
Katrineholm och Motala. 

ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön i vår 
kommun. Invånare involverades i ett 
tidigt skede under våren 2016. Materi-
alet är sammanställt och finns att ta del 
av på kommunens hemsida samt hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

4  Den stora satsningen gällande fiber och 
bredbandsutbyggnaden har tagit fart. 
Hittills har Flens kommun investerat 6,6 
miljoner kronor i det arbetet. Alla i kom-
munen har fått erbjudande om möjlighet 
att ansluta sig till fibernätet. Det inkluderar 
även företag och fritidsboende. Det är vik-
tigt för kommunen att se till att landsbyg-
den har samma digitala förutsättningar 
som tätorten. 

4  Hösten 2016 startade också bygget av 
den nya skolan, F-6, inne i Flen. 

4  Flens kommun har även investerat pengar 
i kollektivtrafiken. Det har resulterat i fler 
bussavgångar under kvällar och helger 
men också en stadsbusslinje i Flens tätort.

Maria Eriksson
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Orrö café på Orrestaö i Flen har öppnat 
för säsongen. På plats för att ta emot alla  
badande och campande gäster finns ett  
av kommunens arbetslag, som alla 
jobbar hårt för att ge service till dig som 
besökare, men också för att de själva ska 
utvecklas.

Solen skiner, fåglarna kvittrar och det 
grönskar i varenda buske. Den 26 juni slås  
portarna på Orrö café upp varje dag i veckan, 
både café och campingverksamheten har 
då öppet mellan 9 och 16. Tills dess är det 
öppet varje torsdagskväll då det samtidigt 
anordnas bilträffar. 

När Glimten är på besök är det städning 
av campingen och cafét som gäller för det 
arbetslag som annars brukar jobba på café 
Skjortan.

– Det känns inte som att man jobbar idag!  
säger en ung tjej i arbetslaget under en kaffe- 
paus och blickar upp mot den värmande solen. 

15 personer är på plats idag, inklusive Kjell 
Gill som är arbetsledare för laget. Flens kom-
mun har flera arbetslag för de som av olika skäl 
står långt från arbetsmarknaden. 

– Det kan vara långtidssjukskrivna som 
behöver få struktur på sin vardag igen, träna på  
att komma i tid, få in en arbetsrutin. Vi har också  
de som gått klart SFI men som behöver träna 
mer svenska. Andra arbetar 50 procent sam-
tidigt som de läser upp ämnen, berättar Kjell. 

Det är coacherna på kommunens ar-
betsmarknadsenhet som matchar personer 
med lämpligt arbetslag. 

– Det gäller att hitta rätt ställe för rätt 
person. Hos oss på Skjortan och Orrestaö 
behöver man tycka om att laga mat och vara 
social. Eftersom de i min verksamhet träffar 
mycket folk blir de också ambassadörer för 
kommunen. 

När personerna kommer till Kjell får de 
först en introduktion i arbetet. 

– Vi går igenom allt från regler till vad 
jag förväntar mig av dem. Det är viktigt 
att de vet vad som ska göras. Vi har också 
mycket samtal under tiden och följer alltid 
upp arbetet. Under de här tre åren som vi 
haft arbetslag på Skjortan och Orrestaö har 
det fungerat jättebra. Det är fina personer och 
alla har hittat sin plats i gänget, säger Kjell. 

 
Anställningarna varar i upp till ett år och 
under den tiden är det viktigt att personen 
själv är aktiv och söker jobb. 

– Jag hjälper dem att skriva CV och att 
söka jobb, det ingår i uppdraget. Att vara 
arbetsledare handlar mycket om att jobba 
med individen. Det är viktigt att de inte 
börjar känna sig bekväma i att gå runt och 
inte söka jobb, det ska inte vara en chock 
för dem när tiden här tar slut. Det är där 
min roll kommer in, när det är ett halvår 
kvar får jag börja pusha dem att söka jobb. 

Alldeles nyligen har en tjej gått vidare 

till jobb på kommunens skolkök och en 
annan på hotell. 

– Det blir många tårfyllda farväl under ett 
år, så är det! Men jag tycker att det här är ett 
jätteroligt jobb, och det är viktigt att alla har 
roligt på arbetsplatsen och att det är högt i 
tak. Om jag gör ett bra jobb som arbetsledare 
så syns det också på de som jobbar. 

Gunilla Säwenmyr

Fakta
För att komma till ett arbetslag ska du ha 
gått via kommunens arbetsmarknadsenhet 
eller Arbetsförmedlingen. Dessa arbetslag 
finns i Flens kommun:

• Skjortans serviceenhet, vaktmästeri och  
 konferensservice. 
• Servicelaget, kortare servicearbeten som  
 flyttningar, målning, mindre reparationer. 
• Motivationslaget, arbetar med reparationer,  
 underhåll och enklare byggnationer i  
 kommunen. 
• Nålsögat, arbetar med sömnad i olika  
 former.
• Cafélagen på Skjortan och Orrö, ger  
 service till kunder och campinggäster.
 

Gunilla Säwenmyr
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Kjell Gill tillsammans med en del av arbetslaget, från vänster Joakim, Mahmoud, Anna, Elin och Tommie.

På Orrestaö finns det  
plats för individen

Det är viktigt att det är högt i tak och att det är 
roligt att komma till arbetet varje dag, tycker Kjell.

Sommar i Flens kommun
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frågor3 1.  Turismkontoren har en del  
nyheter i år, berätta! 
– Ja, det har vi. Förutom att vi håller turist-
informationen på Bruket i Hälleforsnäs och 
Järnvägshotellet i Flen öppet som vanligt, 
kommer vi i Malmköping ha en mobil sommar-
öppen turistinfo. Vi kommer att vara ute på 
olika besöksmål och evenemang för att nå  
så många besökare som möjligt.

– Vi kommer också att ha åtta Infopoints  
i kommunen. En Infopoint är en bemannad 
turistserviceplats. Dessa kommer att vara på 
Lida Gård, IForm Flen, Bettnabaren, Kanot-
center Skebokvarn, Tempo Sparreholm, Fru 
Welinder, Campingen och Grinda gårdsglass 
Malmköping.

2.   Vilken är den vanligaste frågan  
ni brukar få på turistkontoren? 
– Tips på sevärdheter runt om i vår kom-
mun, alltifrån våra olika leder till markna-
der och besöksmål. Vi ser alltid till att ge det 
“lilla extra” genom att berätta så mycket vi 
kan för besökarna, för att på så vis sälja in så 
mycket som möjligt på deras väg.

Pernilla Hagström
turismansvarig

3.  Vad vill du själv tipsa om att man ska se,  
besöka eller uppleva i Flens kommun i sommar? 
– Malmamarken och matmarknaderna i 
Malmköping, alla loppisar runt om, mysiga 
caféer och restauranger, sommarutställningen 
i Hälleforsnäs.... Ja, det finns en mängd 
attraktiva platser väl värt ett besök!

Gunilla Säwenmyr

Fakta Öppettider

Turistinformationen på Bruket är sommar-
öppen sex dagar i veckan, tisdag–söndag.
Flens turistinformation i Järnvägshotellet 
har öppet tisdag till torsdag under sommaren. 
Måndagar och fredagar är turistinformaitonen 
mobila och finns ute på någon av våra 
besöksmål.

För mer information om våra besöksmål  
i kommunen, besök webbplatsen visitflen.se 

Det är återigen dags för Sommarkul, 
aktiviteter för sommarlovslediga  
barn under nästan hela sommaren. 
Liksom förra året återkommer  
Sommarkul 1, 2 och 3, tre olika  
perioder med aktiviteter under  
vecka 24–32. 

Sommarkul finns på orterna Flen,  
Malmköping och Hälleforsnäs och  
vänder sig till alla barn som under  
läsåret våren gått i årskurs 1–6. På  
Sommarkul anordnar fritidsklubben  
tillsammans med föreningar en  
massa roliga saker; spelar kubb,  
hoppar hopprep, kastar frisbee, spelar  
fotboll, ritar och målar, myser och 
solar, badar, anordnar olika lekar  
och tävlingar och mycket mera. 

                                          Gunilla Säwenmyr

Håll utkik 
på hemsidan, flen.se samt på 
facebook gruppen Sommarkul i Flens 
kommun för mer info om programmet, 
samlingsplats, kontaktperson med 
mera. 

Kul på sommaren  
för lediga barn

Detta är några av de aktiviteter  
som kommer att erbjudas: 

• ”Klassiskt Sommarkul” för barn 7–12 år v. 24–26  
 i Flen, Malmköping och Hälleforsnäs med  
 massor roliga aktiviteter och föreningsbesök.

• Bussresa till Sagostigen.

• Fotbolls-och basketskola med Flens IF och  
 Romsksvenska kulturförening v. 27–29 för 6–15 år.

• Kulturaktiviteter med The Culture House,  
 t.ex. däckskulpturering, musik och slöjd.

• Supersportis som cirkulerar i Flen, Malmköping  
 och Hälleforsnäs.

• Besök och prova på aktiviteter hos  
 Biodlarföreningen.

• Popup-tält runt om i kommunen med pyssel  
 och lekmaterial, sagostunder och boktips för  
 de minsta barnen.

• Fotbollscup v. 30 med kval under veckan och  
 finaler på helgen.

• Fritidsgården kommer vara öppen minst en  
 kväll i veckan hela sommaren i Hälleforsnäs,  
 Malmköping och Flen.

• Öppet hus i hembygdsföreningar med pyssel  
 och annat skoj.

Sommarkul

!
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Sommar i Flens kommun

Svensk sommar, strålande sol, svalkande 
simtag… Flens kommun har många ess 
att erbjuda sommartid – mycket tack 
vare de många insjöbaden. Det lilla 
välskötta Mellösabadet är tveklöst ett 
av de allra mysigaste.

Mellösa kyrkby måste vara en av Sörmlands 
mest genuina och pittoreska landsbygds-
miljöer. I Dalarna är det vanligt med sådana 
här gamla oskiftade sammanhängande byar. 
Men inte i Sörmland.

Kyrkan högst upp på den grönskande 
höjden, välskötta gamla bondgårdar runt 
omkring, nere i dalen den glittrande Mellösa- 
sjön med sina inbjudande badbryggor. 
Måste ses! Måste upplevas!

– Javisst är det fint här, tillstår Gunnar 
Andersson som tillsammans med sin hustru 
Kerstin har kommunens uppdrag att 
sköta om badet, som varit i kommunal 
regi sedan mitten av 1900-talet.

Gunnar och Kerstin bor i Nergården, 
strax ovanför sjön och badet. Därifrån har 
de en vidunderlig utsikt – och järnkoll på 
att allt fungerar som det ska.

– Mellösaborna är rädda om sitt lilla bad, 
vi har inte mycket åverkan här. Men det är  

nog ingen nackdel att vi som har kommunens 
uppdrag att sköta om badplatsen bor så nära 
att vi inte kan undgå att notera vad som 
händer och sker, säger Gunnar.

Paret Andersson tog över skötseln från 
Skanska 2005. Det handlar om att lägga i, ta 
upp och sopa bryggor, plocka skräp, kratta 
strandkant, sköta utedasset med mera. Gung- 
orna, picnicborden och bortforslingen av dass- 
tunnorna tar kommunens personal hand om.

– Vi har en daglig tillsyn och skötsel. Om 
det är rent och snyggt påverkar det badgäs-
terna positivt. Det är ju lättare att skräpa 
ner om det redan är skräpigt omkring en, 
resonerar Gunnar.

 
Att folk trivs och uppskattar Mellösabadet 
märks mycket väl när Glimten är på plats. 
Tre mammor från Mellösaby är där med 
sina barn, som springer omkring och leker 
i vattenbrynet.

– Jag gillar att bada, säger sexåriga Alice. 
Det är kul att leka här också!

Sayed Mohebullah från Hälleforsnäs ska 
hämta sin sambo som jobbar på Kyrkskolan 
i Mellösa by. Innan det är dags hinner han  
med ett dopp i Mellösasjön, trots att vattnet 
bara mäter 16 grader.

– Det är första gången jag badar här. 
Jättefin badplats, verkligen! Ännu bättre 
blir det längre fram i sommar, då vattnet  
är lite varmare…

Ulf Bertilsson

Mellösabadet – en riktig pärla
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Vid Orrestaö får man testa på sin höjdskräck och hoppa från flytflotten. 

Gunnar Andersson sköter Mellösabadet  
tillsammans med hustrun Kerstin.

Foto: Scandinav bildbyrå
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Malmköping

Sparreholm
Skebokvarn

Vadsbro

Bettna

Hälleforsnäs

Mellösa

Flen

Yngarebadet

Vadsbrobadet

Skebokvarnsbadet

Sparreholmsbadet

Hosjöbadet

Orrestabadet

Mellösabadet

Tallsjöbadet

Flens kommun har  
åtta kommunala bad 
Yngarebadet i Bettna och Orrestaö 
i Flen driver kommunen i egen regi. 
Vid Orrestaö hjälper AME:s arbetslag 
till, driver dessutom sommarcaféet 
(läs mer på sidan 8).

I Vadsbro och Sparreholm står  
bygderåden för skötseln. Tallsjöbadet 
sköts av Hälleforsnäs IF och Skebo- 
kvarnsbadet av IFK Skebokvarn. 
Hosjöbadet sköts av Malmköpings 
Bad & Camping och Mellösabadet  
av Gunnar och Kerstin Andersson.

8
Sayed Mohebullah (t v) gillar att bada,  
liksom gänget på Mellösa-badets brygga.
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Hela 70 procent av det du äter är beroende 
av pollineringen. Vill du bidra? Gå en 
nybörjarkurs i biodling!

I Flens kommun finns ett 60-tal registrerade 
medlemmar i Biodlarnas Riksförbunds två 
lokalavdelningar. Och fler ska det bli. 

När Glimten besöker Öjatorpet strax 
utanför Flen är det full fart på medlemmarna. 
De putsar och fejar och ställer ordning inför 
högsäsongen bland kupor och växtlighet.

– Jag planterar en krusbärsbuske. Den 
blommar tidigt, det är viktigt för bina, 
säger Monica Björk Ekström.

– Maskrosor och nässlor är också viktiga 
på våren och försommaren. Men tyvärr gör 
de flesta av oss allt för att rensa bort dem 
ur trädgårdarna, säger Elisabeth Bergqvist.

Hälften av honungen som säljs i Sverige 
importeras från utlandet. En honung som 
oftast är rejält utspädd med socker och andra 

tillsatser och därmed av dålig kvalitet. 
Samtliga som samlats vid Öjatorpet denna 

soliga söndag är besjälade av att lyfta 
den svenska biodlingen och den blågula 
högkvalitativa honungsproduktionen. 

 
Alla är hobbyodlare, störst är pensionären 
Mats Karlsson med ett 50-tal kupor runt 
omkring Mellösa. 

– Jag har en egen etikett på burkarna och 
säljer min honung på olika marknader och i 
flera livsmedelsbutiker i Flens kommun, 
säger han. 

Bosse Sandgren har, liksom Mats Karlsson, 
varit med länge och kan det som är värt 
att veta om biodling. Strunt samma om det 
handlar om möss, myror, kvalster och röta 

som hotar bisamhällena eller om det rör 
sig om avelns framsteg sedan Mats började 
som biodlare på 80-talet. 

– Då var bina aggressiva som tusan. Nu 
är de mycket snällare och fogligare, tack 
vare att aveln bland annat satsat på att få 
fram tryggare och lugnare bin, säger han. 
Patrik Park från Mellösa är en av ett drygt 
20-tal som går någon av de nybörjarkurser 
som arrangeras i Flens kommun.

När han var barn var han hos en moster på 
Gotland som var biodlare. Det där fastnade 
inom honom och nu när han är 50 fyllda 
känner han att det är läge att göra slag i 
saken, med hög motivation och begagnade 
kupor och tillbehör.

– Utan bin rasar ekologin och vår 
livsmedelsförsörjning ihop. Biodling känns 
verkligen som en hobby där man kan 
förena nytta med nöje, konstaterar Patrik.

Ulf Bertilsson

De har en viktig bisyssla
Nej, Flen har inte fått besök från yttre rymden. Det är bara några biodlare som är i farten på Öjatorpet.  Foto: Lasse Skog

I Flens kommun finns 
ett 60-tal registrerade 
medlemmar 

Sommar i Flens kommun
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Det nationella projektet Bee Welcome 
kan bidra till arbetstillfällen och integration. 
Intill kolonilotterna vid Stenhammar 
har nyanlända chansen att lära sig att 
praktisera biodling. 

Bee welcome vill stärka biodlingen 
och värna den biologiska mångfalden, 
som gör att bin kan överleva. Nu vill 
biodlarna även öka mångfalden inom 
den egna näringen. 

Biodling är ett vanligt yrke i många 
länder, särskilt i Mellanöstern, Afrika och 
Asien. Företrädarna för biodlarna vill 
ta tillvara den kunskap som finns hos 
nyanlända och ge möjlighet till arbete 
och försörjning.

– Vi kör igång ideellt med en bikupa vid 
Stenhammars kolonilotter. Förhoppningen 
är projektet ska kunna växa i takt med 
att vi hinner söka och få bidrag till 
verksamheten, säger Clara Lindqvist  
i Flensbygdens Biodlarförening. 

Bee Welcome

2
Biodlarföreningar i Flen
Det finns två biodlarföreningar i Flens kommun, 
Flensbygden och Öjatorpet. Är du nyfiken och  
vill prova på biodling? 

Maila till 
Mejla flensbygdensbiodlarforening@gmail.com 
eller ring föreningens ordförande  

Elisabet Bergqvist på 070–938 19 37.  
Läs mer på www.biodlarna.se

!

Maskrosor och nässlor är viktiga
på våren och försommaren

Nog syns det att Elisabeth Bergqvist  
gillar att hålla på med bin?

13



VI SOM BIDRAR TILL

En levande
landsbygdFo

to
: J

o
ak

im
 S

er
ra

n
d

er

När världen skälver av krig, terror, 
extremism och klimatförändringar, 
då är det tryggt att ha sina rötter på 
landet. Och en hembygdsförening som 
ordnar midsommarfirande i grönskan 
vid bygdegården år efter år, decennium 
efter decennium. 

Solen skiner från klarblå himmel över den 
gärdsgårdsinhägnade hembygdsgården. 
Vi befinner oss mitt i Sörmland, i Årdala 
socken med sitt kuperade och trivsamt 
småskurna landskap. 

Fåglarna kvittrar, den lätta brisen är varm 
och behaglig och de hembakta bullarna 
smakar mumma mot den faluröda väggen.

Lena Montgomery är ordförande i Årdala 
Hembygdsförening. Med i samtalet är även 
Anne-Cathrine Karlsson (kassör) och hennes 
make Ellert Karlsson (tidigare ordförande).

Trion funderar en stund kring Årdalas 
lite annorlunda karaktär. Här finns  
ingen utpräglad ort eller by, boställena 

ligger utspridda runt om i socknen. 
– Då är det extra viktigt att ha en sam-

lingsplats där folk kan träffas och umgås. 
Bygdegårdarna betyder mycket på den svenska 
landsbygden, inte minst i Årdala, säger Lena.

Årdala-profilen Bertil af Burén var med 
och drog igång Hembygdsföreningen 1939, 
ett par år senare stod hembygdsgården klar  
att invigas. Bertil gick bort 1977, 102 år gammal. 

Tack vare hans och många andras ideella  
insatser finns Årdalas kulturarv väl doku- 
menterat. Inte bara i bruksföremålen i 
bygdegårdens lilla museum, utan också 

i en film från 1952 då bondgårdarna var 
många och jordbruksmetoderna inte alls 
lika moderna som idag.

– Det fanns till och med ett par yrkesfiskare, 
en i Båven och en i Uren, säger Ellert.

2009 sökte och fick Hembygdsföreningen 
EU-medel för att göra en uppföljande film 
om det nutida Årdala.

– Den nya filmen jämför de verksamheter 
som finns kvar med hur de fungerade 1952.  
Intressant, även om mycket lagts ned under  
årens lopp. Skolan, affären, många jordbruk...

– Men vi är väldigt glada över att vi 
sedan ett drygt år tillbaka har ett populärt 
året-runt-kafé i Sigridslunds gamla skola. 
En socken som Årdala behöver som sagt 
sina samlingsplatser, säger Anne-Cathrine.

När det gäller mötesplatsen vid bygdegården  
har föreningen valt att satsa på fyra åter- 
kommande publika evenemang. Lyktupp - 
släpp i början av januari, majbrasa på 
Valborgsmässoafton, midsommarfirande 

Hembygden i centrum

Ifjol var vi runt 
400 stycken, 
dubbelt så 
många som  
bor i socknen!

Midsommarfirandet i Årdala inleds alltid med gudstjänst i logen. Förra året stämde Flens spelmansgille upp när kyrkoherden Maria Eby Notoni förrättade gudstjänst. 

Sommar i Flens kommun
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Så många hem-
bygdsföreningar 
finns i Sörmland. 
I Flens kommun 
finns åtta stycken.63

samt en loppis i semestermånaden juli.
”Vi satsar på några få event och gör dem  

riktigt bra, det är bättre än många halvdana”,  
lyder strategin. Därutöver hyrs bygdegården 
ut till privata fester, dop, bröllop etcetera. 
En kräftskiva anordnas varje sensommar, 
för dem som är aktiva i föreningen.

Tiden går fort. Snart är det dags att löva  
och resa midsommarstången igen. I Årdala  
görs det på midsommardagen. Förr anordnade 
Vibyholms slott, som ligger i Årdala socken, 
ett stort firande på midsommarafton. 

Eftersom den dagen var upptagen beslutade 
sig Hembygdsföreningen för att lägga sitt 
krut på midsommardagen. Och så har det 
fortsatt, även sedan Vibyholm lade ned 
festligheterna.

– Det kan vi omöjligt rucka på nu. Mid- 
sommardagsfirandet i Årdala har blivit en  
väldigt kär tradition. Ifjol var vi runt 400  
stycken, dubbelt så många som bor i socknen!

Ulf Bertilsson

Fakta
Hembygdsrörelsen växte fram i början av 
1900-talet, som en protest mot industrialismen 
som alltmer skuffade undan den gamla 
folkkulturen. 

Med Skansen som förebild skapades 
friluftsmuséer och lokala hembygdsföreningar. 
Idag finns mer än 1 300 hembygdsgårdar 
landet runt som visar det lokala kulturarvet 
och bygdens särart.

När dragspelet plockas fram blir det snabbt dans kring midsommarstången. 

Hembygdskämpar i Årdala. Fr v Anne-Cathrine Karlsson, Ellert 
Karlsson och Lena Montgomery. Foto: Ulf Bertilsson

Foto: Joakim Serrander
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” Mår personalen bra, 
då mår jag bra”
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Guldhjärtat

Det påhittade mötet om en incident blev istället till en glädjefylld timme när  
Monica Yllén, områdeschef inom äldreomsorgen, fick ta emot Guldhjärtat en dag i maj. 
– Jag är så överraskad, jag hade ingen aning! säger Monica som får torka bort 
några tårar ur ögonen. 

Monica Yllén delar sin tid som områdeschef 
mellan äldreboendena Solviken i Flen och 
Åsen i Sparreholm. Hon har hunnit vara chef 
i 15 år, men jobbat i kommunen har hon gjort 
länge. Och hon är en uppskattad chef och 
medarbetare. Nomineringen kom från en 
tidigare medarbetare, Kristina Jävergren:

” För att hon ser både brukare och personal 
med en naturlighet och ger trygghet och 
förtroende. Monica har i sin roll som chef 
uppmuntrat egna initiativ, samtidigt som 
hon lärt ut vikten av respekt och ansvar. 
Monica får Guldhjärtat för att hon är en 
underbar person, både som chef och människa”

– Kristina och jag jobbade länge tillsammans, 
vi var ett bra team. Men jag är helt chockad över 
detta, detta kom som en total överraskning! 

säger Monica som får ta emot diplom, 
blombukett och Guldhjärte-skålarna på 
sitt kontor på Solvikens äldreboende. 

Monica har arbetat i Flens kommun i hela 
sitt yrkesverksamma liv, men från början var 
fokuset inte äldre, utan funktionsnedsatta. 

– Jag började 1974 på Jättuna vårdhem som 
det hette då, hemmet för utvecklingsstörda, 
då i landstingets regi. Det skulle bara vara 
över en sommar, jag gick ekonomilinjen på 
gymnasiet och hade väl tänkt mig ett jobb 
inom ekonomi efter studenten. Men det 
var så roligt att jobba där att jag fortsatte 
i 26 år och var med och startade upp nya 
gruppbostäder! 

Men så småningom började tankarna 
gro om att göra något annat. Från 2000 

var Monica en av dem som arbetade med 
att bygga upp den nya verksamheten för 
personlig assistans. 

– Jag hade en projektanställning och blev  
så småningom områdeschef. Det var fantastiskt 
att få starta upp en helt ny verksamhet.

Under de första åren med personlig assistans 
växte området enormt. Innan dess hade 
personer med stora funktionsnedsättningar  
varit hänvisade till särskilda boenden, 
eller behövt klara sig själva hemma med 
hemtjänst. 

– Jag gillade verkligen att matcha brukare 

Det var särskilt roligt när man 
lyckades få till en bra match så 
båda blev nöjda

Monica Yllén var på sin arbetsplats på äldreboendet Solviken när hon överraskades av kommunchef Cecilia Vikström. 
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frågor3

1.   Vilka är ni som tagit  
över bowlinghallen?  
– Vi är fyra personer, jag och min fru 
Birgitta och våra två vänner Mona 
Tönnessen och Christoffer Fredriksson.  
När vi ansökte om att bli de nya 
hyresgästerna var en av frågorna 
varför just vi skulle få ta över, vi som 
inte ens kan bowla själva. Men för 
oss handlar det inte bara om sporten, 
vi har en humanistisk grundsyn och 
tycker om människor. Därför vill vi  
att bowlinghallen ska vara en plats för 
fler än bara bowlare.

2.   Vad har ni för planer 
för bowlinghallen? 
– Vi vill vidareutveckla hallen och 
samarbetet med skolan, fritidsgårdarna 
och pensionärsföreningarna. När jag 
växte upp i Flen var Hammarvallen 
ett komplement till fritidsgården, vi 
vill att huset ska bli fullt igen av alla 
sorters människor. Vi kommer att sätta 
vår prägel på hallen, att med enkla 
medel skapa en trevlig plats. Det lutar 
åt att det blir en klassisk bowlinghall 
med amerikanskt influenser.

3.   Vad händer nu? 
– Den 1 juli kommer vi att ta över. 
När vi öppnar därefter vet vi i nuläget 
inte. Det som dock är klart är att vi 
byter namn till Flens bowlingcafé och 
målsättningen är att vi ska hålla öppet 
alla dagar i veckan. 

Gunilla Säwenmyr

till Sten Larsson
En av fyra som tagit över 
bowlinghallen på Hammarvallen.

Birgitta, Sten, Mona, Christoffer. Foto: Privat

Vi vill att huset ska  
bli fullt igen av alla  
sorters människor

och assistenter, det var särskilt roligt när man  
lyckades få till en bra match så båda blev nöjda. 

Monica fortsatte att vidareutbilda sig 
inom ledarskap under de här åren och 
sedan 2012 har hon jobbat på Solvikens 
äldreboende som områdeschef. Sedan fyra 
år tillbaka är det även hon som basar över 
Åsens äldreboende. 

– Jag gillar att vara chef, och har alltid 
gillat att jobba. Det är kul att få vara med 
och påverka, att kunna göra förändringar. 
Mitt ledarskap bygger på delaktighet, jag 
vill gärna att min personal kommer med 
förslag och idéer. Att bygga upp Solvikens 
verksamhet har vi gjort tillsammans.

Givetvis är det inte alltid lätt att vara chef.
–Det som kan vara en utmaning är när det 

inträffar svåra situationer för personalen, 
att kunna vara ett bra stöd men samtidigt 
inte ta på sig alla känslor själv, säger Monica 
med låg röst.

Den nationella värdegrunden för äldre-
omsorg samt Flens kommuns värdegrund är 
ett arbete som Monica känner stolthet över. 

–Det handlar om att varje äldre ska känna 
att de har ett gott liv som de kan påverka. 
Värdegrundsarbetet är viktigt inte bara för de 
äldre, utan även för personalen. Jag märker 
att alla mår bra av det. När personalen mår 
bra, då mår också jag bra. Det är viktigt!

Gunilla Säwenmyr

Guldhjärtat  
Så nominerar du:

Vilken medarbetare gör  
skillnad i Sörmlands hjärta?

Har du träffat Flens kommuns bästa 
medar betare? Gör din kollega varje 
dag på jobbet fantastisk? Är din chef på 
kommunen någon utöver det vanliga? 
Nominera då denne till Guldhjärtat! 
Både medborgare och medar betare  
är välkomna att nominera. 

Skriv och berätta varför just den du 
nominerat förtjänar att prisas för sin 
insats på jobbet. Lägg stor vikt på att 
skriva en utförlig nominering, då denna 
ligger till grund för vem som utses 
till vinnare. Glöm inte ditt eget namn 
och vilken relation du har till den du 
nominerat. 

Maila till  
kommunikation@flen.se och skriv 
”Guldhjärtat” i ämnes raden, eller 

skicka via post till Gunilla Säwenmyr, 
Kommunledningsförvaltningen, 
Utredning och strategi, Flens kommun, 
Sveavägen 1, 642 81 Flen.

!

Cecilia Vikström delade ut sitt sista Guldhjärta som Flens kommunchef. 

17



SERIE – DEL 3

OM KRISEN 
KOMMER

KRIS
Det här gör  
kommunen vid en 

KRIS
Foto: Mostphotos.com
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I en serie kommer vi att fokusera på hur du kan förbereda dig för 
om en kris inträffar. Skulle det inträffa har samhället, kommun och 
myndigheter självklart ett ansvar. Men även du har ett ansvar – särskilt  
för att förbereda sig. Det här är tredje delen i serien, där vi berättar 
om vad kommunen gör. 

Hälsoveckan 
växlar upp 
För tredje året i rad anordnas Hälso-
veckan i Flen vecka 39. En vecka full 
av aktiviteter med fokus på din hälsa. 
– I år har vi några riktigt spännande 
nyheter att bjuda på, berättar Carla 
Swenson, enhetschef fritid på Flens 
kommun.

Förra året var 
aktivi teterna många 
och blandade i hela 
kommunen. Även i år 
hoppas Carla Swenson 
att föreningar, företag 
och privatpersoner på 
alla orter i kommunen 
ska anmäla sitt intresse 
att anordna en aktivitet 
under veckan. 

– Syftet med den här 
veckan är att Flensborna ska få prova på 
olika slags aktiviteter och få upp ögonen 
för allt man kan göra i kommunen för att 
främja sin hälsa. Det kan handla om träning 
eller motion av olika slag, mat, bokläsning, 
konst, kultur eller vad du själv tycker är bra 
för din hälsa. Vi tycker det är viktigt att 
våra invånare mår bra, det vinner alla på, 
säger Carla. 

Förutom prova på-pass i många av de 
redan existerande föreningarna, kommer 
det även anordnas speciella arrangemang 
särskilt för Hälsoveckan. 

– I år är vi riktigt peppade på att presentera 
GEN-PEP, ett arbete som kronprinsessparet 
startat. Det är en heldag ute på Lida gård 
med minst tio prova på-aktiviteter, ett 
kortare barnlopp samt det fem kilometer 
långa Lidagårdsloppet. 

Nytt för i år är även en 24 timmars-simning 
till förmån för Barndiabetesfonden. 

– Du köper en sträcka på ett klockslag och 
den summan går direkt till Barndiabetes-
fonden.

I år sammanfaller också rikstävlingen  
Sveriges starkaste kvinna med Hälsoveckan. 
Flen Armfighters arrangerar tävlingen den 
30 september i A-hallen på Hammarvallen. 

– Det som är extra roligt är att mellan varje 
moment kommer det finnas möjlighet för 
allmänheten att testa på samma moment 
som de tävlande gjort. Ett riktigt styrketest! 
säger Carla Swenson.

Gunilla Säwenmyr

Fakta
Hälsoveckan arrangeras vecka 39, 23/9–1/10. 
Mejla förslag, idéer, frågor senast 23 augusti till  

hälsoveckan@flen.se eller ring Carla 
Swenson, 0157-43 09 62. Läs mer på 
www.flen.se/halsovecka!

• Kommunen arbetar för att kriser inte ska 
uppstå i kommunens verksamheter, men  
också för att verksamheterna inte ska drabbas 
om en händelse ändå uppstår. Till exempel 
finns det förberedelser för att vissa byggnader 
ska få reservel om det blir strömavbrott.

• Kommunen undersöker vilka risker som finns 
i samhället och vilka typer av samhällskriser 
som kan uppstå i vår kommun.

• Kommunen har utbildningar och övningar 
för personer som har särskilda uppgifter i kriser.

Detta gör kommunen för att  
förebygga och förbereda för kris

• Kommunen sprider information om kris- 
beredskap till privatpersoner, bland annat  
på flen.se och i artiklar i Glimten.

• Kommunen samarbetar med andra  
myndigheter och organisationer för att 
tillsammans vara bättre förberedda.

• Kommunen har en särskild organisation  
som kan aktiveras om en kris uppstår.  
Krisorganisationen leder, samordnar och /
eller stödjer berörda verksamheter.

När krisen slår till är det alltid Rädd-
ningstjänst och sjukhus som tar hand 
om de akut drabbade, skadade och sjuka. 
Men för vittnen, förbipasserande, 
anhöriga och andra på plats finns ett 
psykosocialt stöd som kommunen 
samordnar, POSOM-gruppen. 

POSOM är en förkortning för ”Psykiskt 
och socialt omhändertagande”, och är en 
beredskapsgrupp som träder in i samband 
med stora olyckor och katastrofer. Gruppen 
ska ge praktiskt stöd till människor som 
är drabbade.

– När samhällets ordinarie resurser inte 
räcker till kallas POSOM in, säger Ola 
Nordqvist, avdelningschef och ansvarig 
för POSOM-gruppen. 

Huvuduppgiften för gruppen är att 
försöka lindra akuta situationer och 
därigenom förebygga psykisk ohälsa.

– Gruppen består av ett antal stödpersoner 
från skola och socialtjänst, Räddningstjänst, 
Svenska kyrkan och primärvården. 

Gruppens deltagare har en bred kompetens.  

Flera har utbildning och erfarenhet av 
krishantering, debriefing och socialt 
omhändertagande. 

– POSOM-gruppen ska stödja genom att  
vara samtalsstöd, vara en kontakt mot an-
höriga och särskilt se till att barn har det 
bra. Gruppen ska också kunna ordna med 
praktiska saker, som att fixa fika eller filtar 
till de som fryser och drabbats av chock. 

De senaste åren har POSOM-gruppen i 
Flens kommun aktiverats vid två skarpa 
lägen. Vid rånet av en storbank i centrala 
Flen och vid en skottlossning i Sveaparken.

– Det var ganska många förbipasserande 
som bevittnade händelsen i Sveaparken. Då 
ordnade vi ett rum i Stadshuset och ett antal 
stödpersoner till de som hade behov av det.

POSOM-gruppen träffas regelbundet 
varje år. Vid kris kan POSOM aktiveras av 
räddningstjänsten, sjukvården eller den 
operativa krisledningsgruppen.

Gunilla Säwenmyr    

Anhöriga och vittnen 
ska få stöd vid kris

Exempel på vad som görs:

19



Liksom tidigare år var det familjefest under 
dagarna två. Tivolit i Sveaparken lockade både 
stora och små, liksom firandet av Glassens dag  
när GB bjöd på glass. I centrala Flen avgjordes 
under fredagskvällen både Violloppet och 
Violstafetten under glada hejarop från  
publiken. Och bilar från flera årtionden 
visades upp under bilkortegen på fredagen 
och i Violenrallyt på lördagen. 

Och inte att glömma musikframträdandena! 
På scenerna stod det dag som kväll artister 
som bland andra Headbangers Eve, Sunset 
Superstars, Ozzy the coverband, Fristaden, 
liksom Flens Världsorkester och elever 
från Kulturskolans musikklasser. 

Gunilla Säwenmyr

Fest i Flen 2017 blev en riktig solskenshistoria! Besökarna strömmade till, 
vädret visade sig från sin bästa sida och det blev en riktig feststämning mitt  
i centrala Flen 19–20 maj. 

Foto: Gunilla Säwenmyr

Solen sken på 
Fest i Flen

Fest i Flen arrangeras av företagarföreningen 
Forum Flen och Flens kommun i samverkan 
med flera aktörer/sponsorer.
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2121

Namn:
Peter Martinsson

Ålder:
50

Familj:
Ensamstående

Bor:
Hälleforsnäs

Gör:
Lektor i kemi samt  
gymnasielärare i kemi,  
matte, fysik på Prins  
Wilhelmgymnasiet.

Anställd sedan:
Augusti 2013

”Glädje är det bästa sättet att engagera”

SNABBA!8
1. Vad gör du på ditt jobb?

Mitt arbete består till stor del av undervisning i de 
naturvetenskapliga ämnena. Jag leder också utvecklingen 
av undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena på 
skolan. Jag har utbildning för mina kollegor, förbereder 
eleverna för universitet och högskola och hjälper dem 
att söka stipendier till forskarskolor och konferenser. Vi 
har också ett samarbete med grundskolan i kemi, där 
högstadieelever från Stenhammarskolan har kommit till 
gymnasiet och gjort experiment med våra elever. 

2. Vad innebär det att vara lektor på ett gymnasium?
Det handlar om att leda utvecklingen av undervisningen, 

både för elever och kollegor. Att våga prova nya idéer 
i det man gör i undervisningen, men också att vara en 
mentor för hela kollegiet. Idag är det ganska ovanligt att 
vara lektor på ett gymnasium, det var vanligare förr, på 
60- och 70-talet. 

3. Vad är det som gör att du tycker  
just kemi är så spännande? 

Det som är spännande är att med hjälp av sin nyfikenhet 
kan vi ta reda på hur världen fungerar och vad den består 
av, in i minsta detalj. Inom kemi och forskarvärlden finns 
det alltid något nytt att ta reda på, vilket i sin tur kan leda 
till att världen förbättras.

4. Vad gör dina arbetsuppgifter till  
ett av Sveriges viktigaste jobb?

Våra ungdomar är Sveriges framtid och deras utbildning 

är grunden till att de ska lyckas i samhället. Att ge våra 
ungdomar en bra utbildning gör detta till ett av Sveriges 
viktigaste jobb. 

5. Vad är roligast med ditt jobb?
När jag får elever intresserade av natur och matematik. 

Att se hur eleverna utvecklas och tar till sig av kunskaperna 
på ett bra sätt. 

6. De tuffaste utmaningarna?
Det är att få elever som inte har motivation att bli 

intresserade av ämnet. Jag själv brinner för mina ämnen 
och jag tror att glädje smittar av sig och att det är det 
bästa sättet att engagera. 

7. Vilka egenskaper är bra att ha i ditt jobb?
Det är bra att vara engagerad och tycka att det är 

roligt att undervisa. Att våga pröva nya metoder och att 
ha nya visioner om undervisningen är också bra. 

8. Vad vill du hälsa Glimtens läsare?
Flens kommun är en underbar kommun med ett  

centralt läge mellan olika lärosäten. Prins Wilhelm-gymnasiet 
är en skola som har fantastiska lärare och elever, och många 
elever som har gått här har sedan påbörjat utbildningar 
inom medicin, biomedicin med mera. Vår skola tar hand 
om eleverna och ger dem möjligheterna att bli vad de önskar. 

Gunilla Säwenmyr

Den 9 juni invigdes Frutorps nya återvinningscentral 
och samtidigt öppnades portarna för allmänheten. 
Invigningen hölls av styrelseordförandena Arne Lundberg 
(Flen Vatten och Avfall AB) och Johan Hartman (Sörmland 
Vatten och Avfall AB).

 

Under våren har ombyggnationen av den nya återvinningscentralen 
pågått för fullt och resultatet har blivit väldigt lyckat. Flera 
förändringar har skett men den viktigaste förändringen är att 
trafiksituationen på området har förbättrats. Det blir smidigare 
och säkrare både för kunder som ska lämna sitt avfall och för 
arbetsfordon som ska hantera containrar och avfall.

Välkommen att besöka din nya återvinningscentral!

Invigning av Frutorps nya återvinningscentral

Information från Sörmland vatten



ÖPPET: Tis – fre 11-17, lör-sön 10-14, måndagar stängt. Stängt: 6/6 och 23-24/6
Gjutmästarbacken 1 | Gamla bruket i Hälleforsnäs | Tel: 0157-430 995

3/6 – 3/9 2017  Öppet: Tis-fre 11-17, lör-sön 10-14.

Utställningen ”A Man´s World” leker med och speglar bilder och symboler, ofta tolkade 
som ikoner från pojkrummet – symboler som omvandlas och får andra betydelser i den 
vuxne mannens värld. En utställning som ställer frågor, både lekfullt och allvarligt och 
som kan tolkas ur flera aspekter. Men framför allt innehåller utställningen ett flertal 
viktiga och intressanta enskilda verk av några av Sveriges mesta tunga konstnärskap.

En samlingsutställning med verk av URBAN ENGSTRÖM, JONAS GAZELL,  
HANS GEDDA, GÖRAN HÄGG, KENT KARLSSON OCH JOHN RASIMUS.
Jonas Gazells verk, ett samarbete med Sound of Sörmland.

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS PRESENTERAR:

”A MAN´S WORLD”

Biblioteken i  
Flens kommun  

Ändrade öppettider i sommar

Mötesplatsen Flens bibliotek
Vecka 24–33 Måndag–fredag  
kl 10–17, lördag kl 10–14
Tidningsrummet öppnar  
kl 9 måndag–fredag
Torsdag 22 juni kl 10–16
Midsommarafton 23 juni och  
midsommardagen 24 juni Stängt

Bettna bibliotek
Vecka 24–27 Måndag kl 13–17
Vecka 28–31 Stängt
Vecka 32–33 Måndag kl 13–17

Hälleforsnäs bibliotek
Vecka 24–27 Torsdag kl 13–17
Torsdag 22 juni kl 13–16
Vecka 28–31 Stängt
Vecka 32–33 Torsdag kl 13–17

Malmköpings bibliotek
Vecka 24–27 Onsdag kl 13–17
Vecka 28–31 Stängt
Vecka 32–33 Onsdag kl 13–17

Sparreholms bibliotek
Vecka 24–27 Tisdag kl 13–17
Vecka 28–31 Stängt
Vecka 32–33 Tisdag kl 13–17

Du behöver ha med dig ditt  
bibliotekskort när du lånar hos oss
Ditt bibliotekskort är nyckeln till den service 
och det utbud biblioteken erbjuder. Ta alltid 
med kortet när du vill låna.

Ditt bibliotekskort är personligt. Alla lån som 
görs på ditt kort ansvarar du för. Har du barn 
under 18 år som har bibliotekskort är du som 
vårdnadshavare ansvarig.

Om du vill hämta t. ex. en bok som en anhörig 
har reserverat, eller låna till en anhörig, ska du 
även ha med dig din anhörigas bibliotekskort 
eller legitimation.

Läs mer om våra regler och avgifter: www.flen.se, 
Flens biblioteks facebooksida

Välkommen till biblioteken i Flens kommun.

Har du bara svenska grundkunskaper kan du läsa lärlingsutbildning  
eller yrkesutbildning på Vuxenutbildningen i Flens kommun. 

– Det här är bra, korta utbildningar där du utbildar dig inom ett yrke som du sedan 
har stor möjlighet att få jobb inom, säger Annelie Lundgren, studievägledare i Flens 
kommun. 

Som lärlingsstudent så lär du dig yrket på arbetsplatsen. Fyra dagar i veckan spenderar 
du på en arbetsplats, en dag i veckan är du i skolan. 

– Det är ett riktigt bra sätt för nyanlända att lära sig språket bra. Men alla kan söka 
utbildningen, du kan till och med jobba samtidigt som du läser utbildningen. 

Yrkesutbildningen bygger på mer tid i skolan, men under den cirka 1,5 år långa 
utbildningen ingår även praktik ute på arbetsplats. Båda utbildningarna erbjuder en 
mängd olika inriktningar, till exempel barn och fritid, vård, handel, målare, naturbruk 
med mera. Om du inte riktigt vet vad du vill läsa, är du välkommen att kontakta  
Annelie för ett vägledande samtal. 

– Vi kan guida dig vidare och hjälpa dig hitta en utbildning som passar just dig. 

Lärvux – för dig med förvärvad hjärnskada
För dig som har en förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning 
finns Lärvux. 

– Här kan du få en meningsfull sysselsättning som är individuellt anpassad.  
För många kan det betyda mycket att bara komma och vara social med andra, 
säger Annelie. 

Målet med Lärvux är att du ska få kunskaper som du har nytta av hemma, på 
jobbet och på fritiden. Lärvux har en egen läroplan och du kan tillsammans med 
dina lärare planera undervisningen efter dina egna behov. 

Kontakta Annelie Lundgren, studievägledare, annelie.lundgren@vux.flen.se 
eller rektor Anna-Lena Karlsson, anna-lena.karlsson@vux.flen.se för mer information.  
Läs mer på www.flen.se via Vuxenutbildningens sida!

Gunilla Säwenmyr

Snabbaste vägen  
till nytt jobb? Läs på  
vuxenutbildningen!

Foto: Mostphotos.com
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Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar upp från www.flen.se
eller www.visitflen.se, där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där. Redaktionen väljer även ut publika 
evenemang från Evenemangsguiden till webbsidan, kommunannonsen och till sociala medier.

Evenemang
10 juni — 10 september 2017

OBS!
Om du vill ha med ditt evenemang till nästanummer, lördag 16/9, måste det skrivasin på www.flen.se/evenemang

senast fredag 1/9.

Nostalgidans på Wibyholms 
Magasin
14 juni 19:30-00:30, Vibyholms  
Magasin Sparreholm. Efter över 
20 års väntan är det äntligen dags. 
Holens Orkester spelar på Wibyholms 
nyrenoverade Magasin! Biljettantalet 
är begränsat, förköpsbiljetter finns 
på Tempo i Sparreholm. OBS! Endast 
ett fåtal biljetter kommer att finnas till 
försäljning på plats.
Arrangör: Axel Öberg

Fordonsträffar Orrestaö
15,22,29 juni Från 17.30, Orrestaö Flen
Arrangör: Roland och Tina

Det händer på Hembygdsgården  
i Malmköping
15 juni 14-16, Hembygdsgården 
Malmköping. Varje torsdag under 
sommaren händer det något på 
Hembygdsgården i Malmköping. 
Utförligare information kommer att 
finnas på hemsidan:
www.hembygd.se/malmkoping.
Arrangör: Malmköpingortens  
hembygdsförening

Konstcafé
15 juni 17-19, Orresta gård Flen 
Lisbeth Cedwall ställer ut sitt måleri 
hela sommaren.
Arrangör: Orresta Gård

Vilda blommornas dag
17 juni 8-16, Samling Amazonplan Flen 
Välkommen att följa med till Tyresta 
Nationalpark och Naturreservat, som 
vi besöker i samband med blommor-
nas dag. Tyresta ligger sydost om 
Stockholm i Haninge och Tyresö  
kommuner. Samling vid Amazonplan 
08.00 för samåkning.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

Musikunderhållning på  
Stinas Mat & Café
17 juni, Malmköpings bad & camping
Varmt välkomna till vår stora terrass 
med musikunderhållning.
Arrangör: Stinas Mat & Café 

Ångtåg mellan Eskilstuna och 
Hälleforsnäs
17 juni, Eskilstuna – Hälleforsnäs
Njut av en resa efter ett tuffande ång-
lok mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs
Arrangör: FSVJ - Föreningen Sörm-
lands Veteranjärnväg

Dan Andersson – The Finnmark 
Story
17 juni 16:00-18:30, Björndammens 
Masugn Malmköping 
Musikalen om Dan Andersson och 
livet i Finnskogarna. Musikalen är 
iscensatt och gestaltad baserad på 
Dan Andersson egna texter. Guidad 
visning av Hyttan sker från kl 15.00.
Arrangör: Föreningen Björndam-
mens Masugn i samarbete med 
teatergruppen JILLA

Pilgrimsvandring från Vrena 
kyrka till Bettna kyrka
18 juni 09:30-14:00, Vrena kyrka 
Bettna. Dagen inleds med morgonbön 
i Vrenaa kyrka 09.30. Därefter vand-
ring med fikarast. Vi vandrar tillsam-
mans under samtal och tystnad.
I Bettna serveras lunch 12.30 á 40 kr. 
Även den som inte vandrar är väl- 
kommen. Dagen avslutas med en  
enkel mässa 13.30 i Bettna kyrka.  
Transport tillbaka till Vrena ordnas. 
Arrangör: Bettna församling

VECKA 25
Tennisskola för 7-12 åringar
19-22, 26-30 juni samt 7-11 augusti 
9:30 - 11 alla dagar, Heden Malmköping
Välkomna till våra fina grustennis- 
banor. Anmälan senast 12 juni.
Arrangör: Malmköpings tennisklubb

Dans i Broby 
20 juni 19:30-23:30, Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Wretaz.
Arrangör: Broby GoIF

Ray Cooper Solo Konsert
21 juni, Ekenäs kvarn Vadsbro
Ray Cooper var sen länge en stadig 
medlem i den engelska gruppen  
Oysterband. Under denna solo 
konsert kommer Ray även spela nya 
låtar från hans uppkommande album 
’Between The Golden Age & The 
Promised Land’. 
Arrangör: Ray Cooper/Sara Salo-
monsson

Sommardans
22 juni 14-17, Föreningsborg Bettna.
Sommardans till Kjell Dahls orkester 
på vår fina taklagda utedansbana
Arrangör: PRO Bettna

Midsommarfirande i Flen
23 juni 13-15 Sveaparken Flen
Från kl 11 kan du vara med och klä 
midsommarstången. Ta gärna med 
egna blommor och picknickkorg. 
Musik, dans och lekar.
Arrangör: Flens kommun, ABF, 
NBV, Tillsammansgruppen,  
Svenska kyrkan

Midsommarfirande  
i Malmköping
23 juni 14:00, Hembygdsgården 
Malmköping. Traditionellt mid- 
sommarfirande med dans o lekar 
kring stången.
Arrangör: Malmköpingortens  
Hembygdsförening

Midsommarfirande  
i Sparreholm
23 juni 14-17 Hembygdsgården
Traditionellt midsommarfirande 
vid vår vackra hembygdsgård vid 
Båvens strand.
Arrangör: Hyltinge hembygds- 
förening

Midsommarfirande vid  
Vadsbro skola intill kyrkan
23 juni 14-16, Vadsbro skola Bettna
Traditionellt midsommarfirande vid 
Vadsbro skola, intill kyrkan. Dans 
kring midsommarstången, tipspro-
menad, kaffeservering mm.
Arrangör: Bettna församling

Midsommarfirande i Årdala
24 juni 14:00, Årdala hembygds-
gård. Traditionellt Midsommarfiran-
de på Midsommardagen på lantlig 
Hembygdsgård.
Arrangör: Årdala Hembygds- 
förening

Midsommar- 
firande

VECKA 23
Musikunderhållning på  
Stinas Mat & Café
10 juni, Malmköpings bad & camping
Varmt välkomna till vår stora terrass 
med musikunderhållning.
Arangör: Stinas Mat & Café 

Bakluckeloppis på Heden
10, 17 juni 10-14, Heden Malmköping
Man behöver inte boka plats, det är 
bara att komma. Kostnad 100 kr/3 
meter.
Arrangör: Malmköpings Innebandy-
förening

Loppis
10 och 11 juni 11-15, Bettnabaren 
Välkommen till loppisen i Bettnabaren. 
Fika med hembakt till försäljning.
Arrangör: Bettnabaren

Världsstickdagen
10 juni 11-15, Båvens Spinnhus  
Sparreholm
www.bavensspinnhus.se
Arrangör: Båvens spinnhus

BygdeCafé
11, 18, 25 juni 12-16, Skebokvarnsgården
Upptäck trivseln i Bygdecaféet. Ett 
sextiotal av Bygderådets medlemmar 
turas om att i par eller flera personer 
sköta om serveringen.
Arrangör: Skebokvarns Bygderåd

Konsert i försommarkväll  
med LoVisakören
11 juni 18-19:15, Bettna kyrka
Konsert i försommarkväll med  
LoVisakören under ledning av  
Louise Engström Lindgren.
Gustav Andersson, piano
Håkan Jonsäll, fiol
Jonny Björk, kontrabas
Arrangör: Bettna församling

VECKA 24
Dans i Broby
13 juni 19:30-23:30, Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Claes Lövgrens.
Arrangör: Broby GoIF

Dans i Broby 
14 juni 19:30-23:30, Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Sannex.  
Gratis Foxkurs kl.18.15 för den som vill.
Arrangör: Broby GoIF
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Det händer på Hembygdsgården  
i Malmköping
22 juni 14-16, Hembygdsgården 
Malmköping. Varje torsdag under 
sommaren händer det något på 
Hembygdsgården i Malmköping. 
Utförligare information kommer att 
finnas på hemsidan:
www.hembygd.se/malmkoping.
Arrangör: Malmköpingortens  
hembygdsförening

Konstcafé
22 juni 17-19, Orresta gård Flen.
Lisbeth Cedwall ställer ut sitt måleri 
hela sommaren. Fika i historisk miljö 
och trädgård.
Arrangör: Orresta Gård

Musikunderhållning på  
Stinas Mat & Café
23 och 24 juni, Malmköpings bad & 
camping. Varmt välkomna till vår  
stora terrass med musikunderhållning.
Arrangör: Stinas Mat & Café

VECKA 26
Dans i Broby 
27 juni 19:30-23:30, Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Micke Ahlgrens.
Arrangör: Broby GoIF

Dans i Broby 
28 juni 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Casanovas
Gratis Foxkurs kl. 18.15
Arrangör: Broby GoIF

Det händer på Hembygdsgården  
i Malmköping
29 juni 14-16, Hembygdsgården 
Malmköping. Varje torsdag under 
sommaren händer det något på 
Hembygdsgården i Malmköping. 
Utförligare information kommer att 
finnas på hemsidan: 
www.hembygd.se/malmkoping.
Arrangör: Malmköpingortens hem-
bygdsförening

Konst och sommarcafé
29 och 30 juni 11-16, Orresta gård Flen
Lisbeth Cedwall ställer ut sitt måleri 
hela sommaren. Fika i historisk miljö 
och trädgård.
Arrangör: Orresta Gård

Räkfrossa på Stinas Mat & Café
30 juni, Malmköpings bad & camping
På vår stora terrass dukar vi på Stinas 
Mat & Café upp för räkfrossa. 
Arrangör: Stinas Café & Mat

Musikgruppen RAA
1 juli 18-23, Teater Klämman Mellösa
Återigen står musikgruppen RAA 
på Klämmans scen, det var några år 
sedan sist. En konsert som innehåller 
det mesta, finfina musiker med mkt 
musik i bagaget. För att säkert få 
plats, glöm ej att förboka din biljett 
genom att mejla eller ringa vårt kansli, 
vardagar 13-15.
Arrangör Fridals Kf, Teater Klämman, 
ABF i Flen, Flens Kommun.

Temakvällar med musikunder-
hållning
1, 8, 15 & 22 juli, Malmköpings bad & 
camping. Under fyra lördagar serverar 
vi fyra olika teman på maten. 
Arrangör: Stinas Café & Mat

Sommarcafé med sång och musik 
vid Hembygdsgården
1 och 2 juli 13-17, Hembygdsgården 
Mellösa. Kaffeservering, utställningar, 
hembygdsmaterial. 1 juli kl 14  
Glade Glenn – ”Mer dragspel till folket”.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

Guidad visning Orresta Gård
1, 2, 8, 9 juli 10-11:30, Orresta gård Flen 
Guidad visning av byggnadsminnet 
Orresta Gård. Vi berättar historien om 
husen och trädgården. Föranmälan 
sker till info@orrestagard.se alt  
070-695 18 06. Kostnad: 100 kr inkl 
fika. Begränsat antal.
Arrangör: Orresta Gård

Konst och sommarcafé
1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 
27, 28, 29, 30 juli 11-16, Orresta gård 
Flen. Lisbeth Cedwall ställer ut sitt 
måleri hela sommaren. Fika i historisk 
miljö och trädgård.
Arrangör: Orresta Gård

BygdeCafé
2, 9, 16, 23, 30 juli 12-16, Skebokvarns-
gården. Upptäck trivseln i Bygde-
caféet. Ett sextiotal av Bygderådets 
medlemmar turas om att i par eller 
flera personer sköta om serveringen.
Arrangör: Skebokvarns Bygderåd

Filip Jers Trio på Klämman
2 juli 18-23, Teater Klämman Mellösa
Återigen står Filip Jers Trio på Kläm-
mans scen. Trion som tolkar Toots 
Thieleman, Jan Johansson, där Filip 
Jers som tvåfaldig världsmästare på 
munspel blandar spelande med härli-
ga berättelser om den musik som 
trion framför. Bandet börjar spela 
första set 19.30. Teater Klämman  
har restaurang / pub / fik.
Arrangör: Fridals kf, Teater Klämman, 
ABF i Flen, Flens kommun, lokala 
företagare.

Musik i sommarkväll med  
Maria Odsvall, flöjt och  
Gustav Andersson, piano
2 juli 19-20, Årdala kyrka
Musik i sommarkväll i Årdala kyrka 
med Maria Odsvall, flöjt och Gustav 
Andersson, piano
Arrangör: Bettna församling

VECKA 27
Teater med Rita Prick – Sagan om 
pannkakan
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 juli 13:00-13:30, 
Sagostigen Malmköping. Härmed 
presenteras Rita Pricks teater på Sago- 
stigen 2017. ”Sagan om pannkakan”
Arrangör: Teater Rita Prick

Dans i Broby 
4 juli 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Donnez
Arrangör: Broby GoIF

Musikunderhållning på  
Stinas Mat & Café
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26,28 & 29 juli,  
Malmköpings bad & camping.  
Varmt välkomna till vår stora terrass 
med musikunderhållning.
Arrangör: Stinas Mat & Café 

Marionetteater med härliga  
dockor i spännande handling
5,12 & 26 juli 14-17, Teater Klämman 
Mellösa. Marionetteater när den är  
som bäst! Föreställningen varar i 
40 min och visas, 14-14.40, 15-15.40, 
16-16.40, 17-17.40 och är öppen för alla! 
Dockorna är tillverkade av Anne&Jan-
ne Öster som också är dockförare. För 
musiken står Sanna Andersson. För att 
säkert få plats, boka din biljett.
Arrangör: Teater Klämman, ABF i 
Flen, Flens Kommun

Fordonstäffar Orrestaö
6, 13, 20, 27 juli Från 17.30, Orrestaö 
Flen
Arrangör: Roland och Tina

Det händer på Hembygdsgården i 
Malmköping
6, 13, 20 & 27 juli 14-16, Malmköpings 
bad & camping.Varje torsdag under 
sommaren händer det något på Hem-
bygdsgården i Malmköping. Utförligare 
information kommer att finnas på 
hemsidan  
www.hembygd.se/malmkoping.
Arrangör: Malmköpingortens  
hembygdsförening

Toner och tankar i sommarkväll  
i Bettna kyrka
6 juli 19-20, Bettna kyrka
”Toner och tankar i sommarkväll”  
med Maria Eby Notini och Gustav 
Andersson, piano.
Arrangör: Bettna församling

Jack Vreeswijk på Klämman
7 och 8 juli 18-23, Teater Klämman Mel-
lösa. Återigen står Jack Vreeswijk och 
Love Thulin på Klämmans scen med 
en konsert i två set och på en plats 
som är helt fantastisk med sin akustik 
och fina miljö. 
Arrangör: Fridals kf, Teater Klämman, 
ABF i Flen, Flens kommun, lokala 
företagare

Simon Stålspets Band
7 juli 19-21, Lagårn i Ullsta Stjärnhov 
Nyskriven svensk pop med cowboy-
knorr. Simon Stålspets sjunger  
originalmusik med svenska texter.  
Fiol, elgitarr, tuba o trummor trakteras 
av turnérävar som spelat i många  
länder och framträtt i internationella 
TV- och radioprogram. Simon Stål-
spets Band är 2017 aktuellt i radio- 
programmet, P4 Nästa.
Arrangör: Lagårn i Ullsta

Loppmarknad
8 juli 11-17, Johannisdals Café Sparre-
holm. Välkommen till Johannisdals 
Café. Denna lördag är det tradionellt 
loppis. Önskar du boka bord/plats,  
ring 0157-320 30 eller e-post:  
ann-christin@johannisdalscafe.se
Arrangör: JOJ Consult i Mälardalen AB

Simon Stålspets Band
8 juli 19-21, Ekenäs kvarn Vadsbro
Simon Stålspets band spelar på Ekenäs 
Kvarn kl 19.00. Förbokning.
Arrangör: Ekenäs Kvarn /  
Simon Stålspets

Sommar-Yra
8 juli 14-18, Bettna
Välkommen till årets ”Sommar-Yra” 
med levande musik, sommarlekar, 
chokladhjul, stor fikabuffé, loppis mm.
Arrangör: Bettna vänner

Bakluckeloppis på Heden
8, 22 juli 10-14 Heden Malmköping
Man behöver inte boka plats, det är 
bara att komma. Kostnad 100 kr / 
3 meter.
Arrangör: Malmköpings Innebandy-
förening

Foto: Carl Englund
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Sommarcafé med sång och musik 
vid Hembygdsgården
8 och 9 juli 13-17, Hembygdsgården 
Mellösa. Kaffeservering, utställningar, 
hembygdsmaterial. 8 juli kl 14 ”Nära 
ting” Nostalgiska återblickar från den 
rika sång- och musikskatten från förr 
till idag. Med kända och mindre kända 
visor, schlagers och evergreens.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

Sommarloppis i Årdala
9 juli 11-14, Årdala hembygdsgård
Sommar-loppis på lantlig och vackert 
belägen Hembygdsgård.
Arrangör: Årdala Hembygdsförening

VECKA 28
Dans i Broby
11 juli 19:30-23:30, Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Jontez
Arrangör: Broby GoIF

Sommardans
13 juli 14-17, Föreningsborg Bettna.
Sommardans till Elisabeth Lords ork 
på vår fina taklagda utedansbana
Arrangör: PRO Bettna

Toner och tankar i sommarkväll i 
Forssa kyrka
13 juli 19-20, Forssa kyrka Flen
”Toner och tankar i sommarkväll” med 
Nannie Fredrikson, Ebba Lindgren och 
Louise Engström Lindgren
Arrangör: Bettna församling

Mikael Rickfors, Jonatan Stenson, 
Louise Raeder
14 juli, Teater Klämman Mellösa
Återigen står Mikael Rickfors på  
Klämmans scen, tillsammans med  
gitarristen Jonatan Stenson och  
Louise Raeder på slagverk och sång. 
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
Teater Klämman, ABF i Flen,  
Flens Kommun 

Sommarcafé med sång och musik 
vid Hembygdsgården
15 juli 13-17, Hembygdsgården Mellösa
Kaffeservering, utställningar, hem-
bygdsmaterial. Kl 14 Barnkuldag med 
Anne och Janne Öster.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

Lubomyr Melnyk
15 juli 19-21, Ekenäs kvarn Vadsbro
Världspianisten Lubomyr Melnyk 
spelar på Ekenäs Kvarn. Förbokning 
av biljetter.
Arrangör: Sara Salomonsson / 
Lubomyr Melnyk

Gardenparty med efterföljande 
”Musik i Sommarkväll” i Blacksta 
kyrka med James Hollingworth 
band
16 juli 18-20, Blacksta 
Gardenparty i Blacksta skolträdgård 
med efterföljande musik i Blacksta 
kyrka med James Hollingworth band. 
Övriga medlemmar i bandet är Simon 
Stålspets, gitarr och Johan Strindberg, 
bas.
Arrangör: Bettna församling

VECKA 29
Dans i Broby 
18 juli 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Framed
Arrangör: Broby GoIF

Ray Cooper & The Swedish Kitchen 
Orchestra
19 juli, Ekenäs kvarn Vadsbro
Ray Cooper sång, cello, guitar, 
munspel. Patrik Andersson fiol, viola. 
Jenny Tidman cello fiol
Gustav Andersson piano
Arrangör: Ray Cooper / 
Sara Salomonsson

Torgkvällar i Malmköping
19 juli 15-19, Torget Malmköping
Efter stor succé i flera år är Malmkö-
pings Torgkvällar numera en tradition!  
Tre onsdagar mellan kl 15 och 19 på 
Stora Torget i Malmköping. I en härlig 
atmosfär erbjuder lokala aktörer när-
producerade grönsaker, ost, honung, 
bröd, saft, hantverk med mera till 
tonerna av levande folkmusik. 
Arrangör: Malmköpings Gourmet-
grönt, Stavtorps Honung & Musteri, 
Föreningen Malmköping.nu

Nostalgidans på Wibyholms 
Magasin
19 juli, Vibyholms Magasin Sparreholm
Efter över 20 års väntan är det 
äntligen dags. Holens Orkester på 
Wibyholms nyrenoverade Magasin. 
Biljettantalet är begränsat, förköpsbil-
jetter finns på Tempo i Sparreholm.
OBS! Endast ett fåtal biljetter kommer 
att finnas till försäljning på plats.
Arrangör: Axel Öberg

”Toner och tankar i sommarkväll”  
i Vadsbro kyrka
20 juli 19-20, Vadsbro kyrka
”Toner och tankar i sommarkväll”  
i Vadsbro kyrka, Maria Eby Notini.  
Trad. Jazz med Per Notini, piano, sång 
och Ragnar Tretow, trumpet
Arrangör: Bettna Församling

VECKA 30
Dans i Broby 
25 juli 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansba-
na. Kvällens orkester är Streaplers. 
Dans-surprise under kvällen. 
Arrangör: Broby GoIF

Torgkvällar i Malmköping
26 juli 15-19, Torget Malmköping
Efter stor succé i flera år är Malmkö-
pings Torgkvällar numera en tradition!  
Tre onsdagar mellan kl 15 och 19 på 
Stora Torget i Malmköping. I en härlig 
atmosfär erbjuder lokala aktörer när-
producerade grönsaker, ost, honung, 
bröd, saft, hantverk med mera till 
tonerna av levande folkmusik. 
Arrangör: Malmköpings Gourmet-
grönt, Stavtorps Honung & Musteri, 
Föreningen Malmköping.nu

Seniorpicknick i Malmköping
27 juli 13-16, Hembygdsgården Malm-
köping 
Träff för de äldre, våra seniorer med 
musik o kaffe o vänner.
Arrangör: Malmköpingortens Hem-
bygdsförening

Sommardans
27 juli 14-17, Bettna. Sommardans till 
Lars Erikssons ork på vår fina taklagda 
utedansbana
Arrangör: PRO Bettna

Janne Schaffer duo på Klämman
27 juli 19:30, Teater Klämman Mellösa 
För tredje gången står Janne Schaffer 
på Klämmans scen, denna gång med 
Peter Ljung som sidekick. Två härliga 
set med låtar ifrån Jannes liv med 
Björn J:son, ABBA, Ted Gärdestad och 
många fler. Det här kan du bara inte 
missa!
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
ABF i Flen, Flens Kommun, Teater 
Klämman

”Toner och tankar i sommarkväll”  
i Blacksta kyrka
27 juli 19-20, Blacksta kyrka 
”Toner och tankar i sommarkväll” i 
Blacksta kyrka med Ulla Johansson 
och Louise Engström Lindgren
Arrangör: Bettna församling

Malma Marken 2017
28 juli 14-24, Heden Malmköping 
Marknad och tivoli, på scen kl 20 - 
Hepstars med Svenne Hedlund.
29 juli 10-24, Marknad och tivoli,  
på scen kl 17 – En hyllning till  
Ted Gärdestad och hans musik.
30 juli 10-18, Marknad och tivoli, kl 10 
Friluftstjänst, på scen kl 15 – Liverpool.
Malmköpings If är arrangör och firar 
samtidigt i år 100 år som förening.
Festligheter för 100 års firande hålls 
senare under året.
Arrangör: Malmköpings IF

Familjen Addams – Musikalen
21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 juli 19:00-
21:20, Kolhuset Hälleforsnäs 
Efter sommaren 2016’s succé med 
AIDA presenterar vi stolt FAMILJEN 
ADDAMS – MUSIKALEN! Familjen 
Addams är känd som den skruvade 
familjen med lätt makabra levnads- 
vanor. Vi har sett den som tv-serie, 
som film och som tecknad serie. Och 
nu är det dags igen. Den kultförklarade 
serien har blivit musikal.
Arrangör: Kolhusteatern

Jenny Lind-konsert
21 juli 19, Malstanäs Flen
Medverkande: Ylva Stenberg – sopran, 
2017 års Jenny Lind stipendiat,  
Erik Rosenius – bas och 
Allan Timofeitchik – piano
Arrangör Malstanäs, Folkets Hus & 
Parker, Scenkonst Sörmland

Arena 2017 – Tre dagar festival i 
klassisk dressyr
21-23 juli Sparreholms slott Hästcenter
För fjärde året i rad arrangeras  
Sveriges största festival för ridkonst.  
www.sparreholmsslott.com/arena2017/
Arrangör: Sparreholms slott

Välkommen till sommarcafé och 
sång och musik vid Hembygds-
gården
22 juli 13-17, Hembygdsgården Mellösa
Kaffeservering, utställningar, hem-
bygdsmaterial. Kl 14 Göran Fagerholm 
– Svenska visor från Bellman till Taube.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

Hosjö Open
22 juli Malmköpings bad och camping
Volleybollturnering
Arrangör: Hosjö Open

Temakvällar med musikunder-
hållning
22 juli, Malmköpings bad & camping
Under fyra lördagar serverar vi fyra 
olika teman på maten. 
Arrangör: Stinas Café & Mat

Engmans Kapell åter på Klämman
23 juli 19:30, Teater Klämman Mellösa 
Återigen står Engmans Kapell på 
Klämmans scen. Bandet i dag och nya 
skivan. Engmans kapell har under 
årens lopp spelat till sig en stor skara 
fans, framförallt hemma i Hälsingland 
där de alltid drar fulla hus. Det handlar 
om energi och spelglädje när bandet 
står på scenen. 
Arrangör: Fridals Kulturförening,  
ABF i Flen, Teater Klämman och 
Flens Kommun

Musik i sommarkväll i Forssa 
kyrka med ”Eastern friends” 
23 juli 19-20, Forssa kyrka Flen
Musik i sommarkväll i Forssa kyrka 
med ”Eastern friends”. Ola Halvars-
son, träblås, Michael Hjort, gitarr och 
Marcus Eriksson, bas.
Arrangör: Bettna församling
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Anders Lundin (känd ifrån Allsång 
på Skansen och Allt för Sverige)
28 juli 19:30, Teater Klämman Mellösa
Folkära Anders Lundin, som tidigare 
har varit programledare för Allsång på 
Skansen och Allt för Sverige gästar  
Teater Klämman med sin nya scen-
show, Expedition Livet! Roliga spets-
fundigheter bollas med publiken och 
blandas med sång och musik.
Vi öppnar Teater Klämman kl. 18.00
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
ABF i Flen, Teater Klämman, Flens 
Kommun

Swimrun
29 juli start kl 17, Orrestaö Flen
Arrangör: Flens sport & Hälsa och 
Flens friidrottssällskap.

Välkommen till sommarcafé med 
sång och musik vid Hembygds-
gården
29 juli 13-17, Hembygdsgården Mellösa
Kaffeservering, utställningar, hem-
bygdsmaterial. Kl 14 Conny Andersson 
underhåller med sång och keyboard.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

Swing Magnifique på Klämman
29 juli 18-23, Teater Klämman Mellösa
I riktig Django Reinhardt stil kan du 
denna kväll få lyssna till Swing Magnifi-
que ett band som det svänger om. På 
Teater Klämman kan du också passa 
på att äta, dricka, fika under konserten 
eller varför inte före? Vi har fullständi-
ga rättigheter och alla våra konserter 
brukar bli fullbokade snabbt!
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
Teater Klämman, ABF i Flen, Flens 
kommun

Textil loppis
29 juli 11-17, Johannisdals café Spar-
reholm. Välkommen till Johannisdals 
Café. Vi anordnar textil loppis. Önskar 
du boka bord/plats, så kontakta 
Ann-Christin 0157-320 30 eller e-post 
ann-christin@johannisdalscafe.se
Arrangör: JOJ Consult i Mälardalen AB

Stockholm Lisboa Project
29 juli, Lagårn Ullsta Stjärnhov
Internationellt prisad grupp, spelar 
portugisisk fado och svensk folkmusik. 
Turnerat i över 20 länder, framträtt i 
många nationella TV-kanaler, radio, 
producerat fyra fullängdsalbum. No-
minerad till ”Bästa utgåva” på folk- och 
världsmusikgalan 2017. 
Mer info www.stockholmlisboa.com 
Arrangör: Lagårn i Ullsta

VECKA 31
Dans i Broby 
1 aug 19:30-23:30 Broby Bettna
Dans på vår lövade dansbana. Kvällens 
orkester är Matz Bladhs
Arrangör: Broby GoIF

Teater med Rita Prick – Sagan om 
pannkakan
1, 2, 3, 4, 5 aug 13-13:30 , Sagostigen 
Malmköping. Härmed presenteras 
Rita Pricks teater på Sagostigen 2017!! 
”Sagan om pannkakan”
Arrangör: Teater Rita Prick

Familjen Addams – Musikalen
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 aug 19-21:20, 
Kolhuset Hälleforsnäs
Efter sommaren 2016’s succé med 
AIDA presenterar vi stolt FAMILJEN 
ADDAMS - MUSIKALEN! Familjen 
Addams är känd som den skruvade 
familjen med lätt makabra levnadsva-
nor. Vi har sett den som tv-serie, som 
film och som tecknad serie. Och nu 
är det dags igen. Den kultförklarade 
serien har blivit musikal.
Arrangör: Kolhusteatern

Dans i Broby 
2 aug 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Highlights.
Gratis Foxkurs kl. 18.15.
Arrangör: Broby GoIF

Torgkvällar i Malmköping
2 aug 15-19, Torget Malmköping 
Efter stor succé i flera år är Malmkö-
pings Torgkvällar numera en tradition. 
I en härlig atmosfär erbjuder lokala 
aktörer närproducerade grönsaker, 
ost, honung, bröd, saft, hantverk med 
mera till tonerna av levande folkmusik. 
Arrangör: Malmköpings Gourmet-
grönt, Stavtorps Honung & Musteri, 
Föreningen Malmköping.nu

Fordonsträffar Orrestaö
3, 10, 17, 24, 31 aug från 17.30, Orrestaö 
Flen
Arrangör: Roland och Tina

Det händer på Hembygdsgården  
i Malmköping
3, 10, 17,24 & 31 aug 14-16, Hembygds-
gården Malmköping. Varje torsdag 
under sommaren händer det något 
på Hembygdsgården i Malmköping. 
Utförligare information kommer att 
finnas på hemsidan  
www.hembygd.se/malmkoping
Arrangör: Malmköpingortens  
hembygdsförening

”Toner och tankar i sommarkväll” i 
Årdala kyrka
3 aug 19-20, Årdala kyrka 
”Toner och tankar i sommarkväll” i 
Årdala kyrka med Göran Ståhl och 
Gustav Andersson
Arrangör: Bettna församling

Minns du sången
6 aug 15, Thuleparken Flen
Sjung med i de kända sångerna 
tillsammans med Centrumkyrkan. 
Kaffeservering med hembakat bröd.
Arrangör: Flens hembygdsförening

Ensemble International  
på Klämman
6 aug 17-22, Teater Klämman Mellösa 
Vi är glada att just Teater Klämman får 
ta emot denna eminenta kvartett!
Viola, Cello, Fagott och Harpa, det blir 
en spännande konsert, vi lovar.
Teater Klämman öppnar 17.00 och 
konserten startar 18.00.
Restaurangen håller öppet.
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
ABF i Flen, Teater Klämman, Flens 
Kommun

Musik i sommarkväll i Vadsbro 
kyrka med Gunnar Gillfors och 
Linnéa Sjöberg m.fl. 
6 aug 19-20, Vadsbro kyrka
Musik i sommarkväll i Vadsbro kyrka 
med Gunnar Gillfors, piano, orgel och 
Linnéa Sjöberg, sång m.fl. 
Arrangör: Bettna församling

VECKA 32
Dans i Broby
8 aug 19:30-23:30 Broby Bettna
Dans på vår lövade dansbana. Kvällens 
orkester är Thor Görans
Arrangör: Broby GoIF

Marionetteater med härliga  
dockor i spännande handling
9 och 12 aug 14-17, Teater Klämman 
Mellösa. Marionetteater när den är 
som bäst. Föreställningen varar i 
40 min och visas, 14-14.40, 15-15.40, 
16-16.40, 17-1.,40 och är öppen för alla! 
Dockorna är tillverkade av Anne &  
Janne Öster som också är dockförare, 
För musiken står Sanna Andersson. 
För att säkert få plats, boka din biljett.
Arrangör: Teater Klämman, ABF i 
Flen, Flens Kommun

Sommardans
10 aug 14-17, Föreningsborg Bettna. 
Sommardans till Edwings orkester på 
vår fina taklagda utedansbana
Arrangör: PRO Bettna

Musikunderhållning på  
Stinas Mat & Café
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 & 26 augusti,  
Malmköpings bad & camping
Varmt välkomna till vår stora terass 
med musikunderhållning.
Arrangör: Stinas Mat & Café 

Abalone Dots på Klämman för 
första gången
4 aug 19:30, Teater Klämman Mellösa
Det är med glädje vi tar emot Abalone 
Dots på Klämmans scen. En kväll med 
musiker som når ut till sin publik. 
Lyssna: http://abalonedots.se,
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
ABF i Flen, Teater Klämman, Flens 
Kommun

Stockholm Lisboa Project
4 aug 19-21, Ekenäs Kvarn Vadsbro
Stockholm Lisboa Project och världs-
berömda dragspelaren Maria Kala-
niemi ger konsert på Ekenäs Kvarn. 
Portugisisk Fado blandat med svensk 
folkmusik. Förbokning av biljetter 
Arrangör: Sara Salomonsson / Simon 
Stålspets

Cykelloppet Båven runt
5 aug 9-15. Start och mål kiosken Spar-
reholm. Cykla Båven runt på asfalt och 
grusvägar i vår fagra sörmlandsnatur.
Arrangör: Hyltinge hembygdsförening

Välkommen till sommarcafé och 
sång och musik vid Hembygds-
gården
5 aug 13-17, Hembygdsgården Mellösa
Kaffeservering, utställningar, hem-
bygdsmaterial. Kl 14 Lena och Bengt 
Hägg – Visor och folkmusik.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

Bakluckeloppis på Heden
5, 12, 26 aug 10-14 Heden Malmköping
Man behöver inte boka plats, det är 
bara att komma. 100 kr/3 meter.
Arrangör: Malmköpings Innebandy-
förening

BygdeCafé
6, 13, 20, 27 aug 12-16, Skebokvarnsgår-
den. Upptäck trivseln i Bygdecaféet. 
Ett sextiotal av Bygderådets med-
lemmar turas om att i par eller flera 
personer sköta om serveringen.
Arrangör: Skebokvarns Bygderåd
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Hazelius/Hedin, folkmusik av 
högsta klass
11 aug 18-23, Teater Klämman Mellösa
Återigen står Johan Hedin och Esbjörn 
Hazelius på Teater Klämmans scen. I 
en härlig konsert i två set, där musiker-
na börjar spela 19.30. Klämman öpp-
nar 18.00, restaurang med fullständiga 
rättigheter. Njut av härlig natur, mysig 
spelplats, fantastiska musiker, god mat 
och dryck.
Arrangör: Fridals kf, Teater Klämman, 
ABF i Flen, Flens kommun

Öppet hus på Hembygdsgården
12 aug 12-16, Hembygdsgården 
Malmköping. Ett tillfälle till fördjupning 
i Malmköpings historia.
Arrangör: Malmköpingortens Hem-
bygdsförening

Triathlon
12 aug start kl 13, Orrestaö Flen
Arrangör: Flens sport & hälsa och 
Flens friidrottssällskap.

Välkommen till sommarcafé och 
sång och musik vid Hembygds-
gården
12 aug 13-17, Hembygdsgården Mellösa
Kaffeservering, utställningar, hem-
bygdsmaterial. Kl 14 Lutte Berg och 
Simon Stålspets – Berg & Stålspets 
gitarrduo.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

Svenska kyrkan i Thuleparken
13 aug 11, Thuleparken Flen
Friluftsgudstjänst. Kaffeservering med 
hembakat bröd.
Arrangör: Flens hembygdsförening

Musik i sommarkväll i Bettna kyr-
ka med Emilia Utter Mangsbo och 
Gustav Andersson
13 aug 19-20, Bettna kyrka
Musik i sommarkväll i Bettna kyrka 
med Emilia Utter Mangsbo, sång och 
Gustav Andersson, piano. 
Arrangör: Bettna församling

VECKA 33
Musikteaterläger för barn & unga
14, 15, 16 & 17 aug 12-17, Teater kläm-
man Mellösa. Vill ditt barn/barnbarn 
spela teater, dansa, sjunga under fyra 
dagar? Anmäl dig till sommarens 
härliga kulturläger, Regnet det bara 
öser ner!
Arrangör: Fridals Kulturförening,  
Teater Klämman, Anne & Janne 
Öster, ABF i Flen

Dans i Broby 
15 aug 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Drifters.
Arrangör: Broby GoIF

Dans i Broby 
16 aug 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Finix.
Gratis Foxkurskl.18.15 
Arrangör: Broby GoIF

Ale Möller på Klämman
18 aug 19:30, Teater Klämman Mellösa
Ale Möller Trio. Ale Möller, Mats Öberg, 
Olle Linder. Sveriges bästa och mesta 
multimusikant Ale Möller möter Mats 
Öberg, pianisten och keyboardspela-
ren, som kan och spelar vad som faller 
honom in. Trion fullbordas med Olle 
Linder ännu en multiinstrumentalist.
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
ABF i Flen, Teater Klämman, Flens 
Kommun

Hemvändardag
19 aug 12-15, Thuleparken Flen
Arrangör: Flens hembygdsförening

Pensionärernas dag
19 aug 13-16, Sveaparken Flen 
Alla pensionärer är hjärtligt välkomna 
till Sveaparken i Flen.
Arrangör: Flens PRO- och RPG-  
förening  

Sommarcafé med sång och musik 
vid Hembygdsgården
19 aug 13-17, Hembygdsgården Mellösa
Kaffeservering, utställningar, hem-
bygdsmaterial. Kl 14 Nils Svensson – 
Nisses multimaskin.
Arrangör: Mellösa hembygdsförening

VECKA 34
Dans i Broby 
22 aug 19:30-23:30 Broby dansbana 
Bettna. Dans på vår lövade dansbana. 
Kvällens orkester är Mats Bergman.
Arrangör: Broby GoIF

Sommardans
24 aug 14-17, Föreningsborg Bettna 
Sommardans till Cirrus orkester på  
vår fina taklagda utedansbana
Arrangör: PRO Bettna

Bondens egen marknad
26 aug 10-14.30 Stora torget Malm- 
köping. Här kan du hitta ost, grön- 
saker, blommor, honung, marmelad, 
saft, fisk, frukt och mycket mer.
Arrangör: Bondens egen marknad

Balladen om Rut
26 och 27 aug 16:00, Björndammens 
Masugn Malmköping. Balladen om Rut 
är en berättelse om Rut som kommer 
som flykting och främling till ett nytt 
land och språk.
Arrangör: Malmakören

Ullfestival
26 aug 10-16 Båvens spinnhus  
Sparreholm.
Mer info: www.bavensspinnhus.se
Arrangör: Båvens spinnhus

VECKA 36
Vernissage Blomqvist – Westman
7 sep 17-19, Orresta gård Flen
Vernissage med Blomqvist - Westmans 
utställning GLAS på Orresta Gård.
Arrangör: Orresta Gård

Vandring i mina kvarter
7 sep 18:00, Samling vid biblioteket 
Flen. En guidad stadsvandring med 
Yvonne Udenius i kvarteret Smedjan 
som avslutas med kaffe i Nämnde-
mansgården.
Arrangör: Flens hembygdsförening

Masugnens dag
9 sep 10-15 Björndammens Masugn 
Malmköping. Välkommen och upplev 
folklivet kring en masugn. 
Arrangör: Föreningen Björndam-
mens Masugn

Veterantraktorplöjning
9 sep 10-14, Snösvad Malmköping.
Arrangör: Malmköpingsortens 
hembygdsförening och Dunker-Lilla 
Malma LRF avd.

Konstrundan i Sörmlands hjärta
9 och 10 sep 11-16, Runt om i Flens 
kommun. En unik möjlighet att göra 
ateljébesök hos konstnärer och konst-
hantverkare runt om i Flens kommun.
Arrangör: Föreningen Konstrundan 
i Sörmlands hjärta i samarbete med 
Flens kommun

Aptitrundan i Sörmland 
10 sep, Runt om i Flens kommun
Lokala mathantverkare, producen-
ter och serveringar har öppet för 
att bjuda på aptitbitar och visa upp 
verksamheten. 
Arrangör: Sörmlands Matkluster

Söndagsöppet med café
10 sep 11-15, Orresta gård 
Vi laddar med massor av smarrigt 
fikabröd och dryck. 
Arrangör: Orresta Gård

Loppis i föreningsgården
26 aug 10-15, Vadsbro Blacksta 
Föreningsgård. Loppmarknad för alla 
smaker. Kaffe och hembakat. Prylar, 
kläder och möbler.
Arrangör: Vadsbro Blacksta  
Föreningsgård

VECKA 35
Balladen om Rut
31 aug 19:00, Björndammens Masugn 
Malmköping. Balladen om Rut är en 
berättelse om Rut som kommer som 
flykting och främling till ett nytt land 
och språk.
Arrangör: Malmakören

Balladen om Rut
1 sep 19:00 och 2 sep 16:00, Björndam-
mens Masugn Malmköping. Balladen 
om Rut är en berättelse om Rut som 
kommer som flykting och främling till 
ett nytt land och språk.
Arrangör: Malmakören

Bakluckeloppis på Heden
2 & 9 sep 10-14. Heden Malmköping
Man behöver inte boka plats, det är 
bara att komma. 100 kr / 3 meter.
Arrangör: Malmköpings Innebandy-
förening

Dunkersdagen
2 sep 10-15 Dunkers skola, församlings-
hem och kyrka
Hantverkare, café. Dunkersjoggen.
Arrangör: Föreningen Dunkersdagen

Vår årliga kräftskiva
2 sep Malmköpings bad & camping
Succén från 2016 är tillbaka, Stinas Mat 
& Café dukar upp för årets kräftskiva. 
Arrangör: Stinas Café & Mat

Museispårvägens dag
2 sep 11-18 Museispårvägen Malm- 
köping. Återupplev 1960-talet med 
Museispårvägen. Mer info:  
www.muma.se
Arrangör: Museispårvägen i  
Malmköping

BygdeCafé
3 & 10 sep 12-16, Skebokvarnsgården 
Upptäck trivseln i Bygdecaféet. Ett 
sextiotal av Bygderådets medlemmar 
turas om att i par eller flera personer 
sköta om serveringen.
Arrangör: Skebokvarns Bygderåd

Vi reserverar oss för ev 
ändringar/felskrivningar.
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Flens filmstudio firar i år 50 år som 
förening. Och det är en pigg 50-åring 
utan någon avsikt att stagnera. 
– Vi vill framåt och nu ska vi tänka på 
de kommande 50 åren. Vi vill gärna få 
in lite fler yngre medlemmar, säger Per 
Pettersson Sjöberg, kassör i styrelsen.

Flens filmstudio visar film varannan 
måndag på biograf Saga i Flen. För 300 
kronor kan medlemmarna se åtta filmer 
om året. Att styrelsen väljer vårens filmer, 
medan medlemmarna står för valen på 
hösten, är en tradition som levt kvar sedan 
starten 1967, då föreningen bildades av Per 
och Gunilla Ehlin samt Hans Schiller. 

– Från början ville man nog visa lite ”svår” 
film, sådant som inte gick på biografen. 
Skillnaden nu mot förr är nog att vi vill ha 
en bredd, det ska vara högt och lågt. För en 
förenings överlevnad måste man lyssna av 
vad målgruppen vill ha, säger Per Pettersson 
Sjöberg.

Idag finns ingen av de dåvarande styrelse- 
medlemmarna kvar i dagens styrelse, 

däremot är det många medlemmar som 
varit med i många år. 

– Jan Hehrne var en eldsjäl som betytt 
mycket för föreningen. Och Bio-Pelle känner 
”alla” till, berättar Göran Lundquist, styrelse- 
ledamot. 

Med under intervjun finns också maski-
nisten Zandor Weishaupt, som varit med 
och vevat igång filmer under längre tid än 
föreningen funnits. 

– Idag är det bara att trycka på knappar. 
Det var mer jobb förr! säger Zandor som 
har många minnen att berätta om. 

Filmvalen kan givetvis inte passa alla, 
alltid. Men lokalen har dock aldrig varit 
tom under Flens filmstudios historia. 

– Det brukar vara minst 60 personer på 

varje visning, nu när vi har 97 medlemmar. 
Det tycker vi är bra. Men såklart har det 
hänt att folk har rest sig upp och gått under 
nån enstaka film. Vi visade en dansk film 
som heter Gröna slaktaren, den tyckte nog 
många var alldeles för rå, säger Per.

Numera är det relativt lätt att få tillgång 
till film via streamade tjänster hemifrån, 
och bio finns i de flesta städer. Varför ska 
man egentligen då vara med i en film-
klubb?

– Filmklubben gör att det blir enkelt att 
gå på bio. Varannan måndag visas en film, 
då kommer man iväg. Och man känner igen 
de flesta medlemmarna, det är en trevlig 
samling människor, säger Göran. 

Gunilla Säwenmyr

B
AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

50 år av film i Flen
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Skillnaden nu mot förr är att vi 
vill ha en bredd, det ska vara 
högt och lågt.


