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Välkommen!

8–9
Möt Hans Stoor och frun Carina, som bor i  
ett hus på hjul.

n Innehålln Inledare

Använd QR-koden för att läsa Glimten som pdf-tidning >>

Följ Flens kommun på flen.se och på facebook.com

Husvagns- 
fantaster av  
rang

5
”Gubbdagis” i köket
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Guldhjärtat till 
förskola

14
Förskolechef  
blev författare
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I augusti 2016 presenterade Sveriges 
regering ett antal förslag för att 
främja läsning och öka läsför-
ståelse. Bland förslagen ingick 
begreppet läslov, höstlovets nya 

benämning.

Men varför är läsning så viktigt? Hög- 
läsning för barn är bra på många sätt,  
visar forskning. Språkutvecklingen gynnas, 
ordförrådet blir rikare och barnet får 
lättare att själv lära sig läsa. Läsförståelse 
behövs för att ta till sig kunskap i skolan 
och bidrar till glädje hela livet. Läsning  
ger inspiration och fantasi, läsaren får 
träffa personer och uppleva saker genom 
böckerna. På folkbiblioteket arbetar vi läs-
främjande bland annat genom att erbjuda 
olika slags böcker på många olika språk.

I Flens kommun pågår arbetet med 
skolbibliotek på alla kommunala skolor. 
Skolbibliotekens roll har stärkts i läro- 
planen. Skolbiblioteken är inte bara rum 
med böcker, utan ska fungera som en del  
i undervisningen. 

En tjock kapitelbok kan verka omöjlig  
att komma igenom för en ovan läsare.  
Men böcker ska inte behöva vara avskräck-
ande för någon – det har hänt mycket i 
bokutgivningen på senare år. Det finns 
många böcker där handlingen passar till 
exempel 12–15-åringar, medan texten är 
kortare och lättare att läsa. Faktaböcker  
för barn har ofta väldigt tilltalande bilder 
och formgivning. Läsningen kommer 
nästan ”på köpet” när barnet bläddrar i  
en faktabok om ett ämne som intresserar. 
Det kan också vara enklare att läsa tal- 
böcker, bland annat genom tjänsten  
Legimus där talböcker laddas ner direkt  
till dator, platta eller telefon.

I det här numret av Glimten tipsar två av 
våra bibliotekarier om bra barnböcker för 
olika åldrar. Kom gärna in till något av våra 
bibliotek så rekommenderar vi fler. 

Sara Stribe Pavell
Flens bibliotek

Välkommen 
till läslovet!
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Höstlovskul med Sörmlandsidrotten ..................................................................sid 6

Full fart framåt på kulturområdet .................................................................sid 12–13
Han föddes i fängelselägret Gulag .........................................................................sid 14
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n Smått & Gott
Plockredaktör: Magnus Ornhammar

Smarta sjundeklassare
Stenhammarskolans 7A och 7E kammade hem både första  
och andra pris på Sörmlands Sparbanks Kunskapsdagarna  
när tävlingen avgjordes 18 – 19 september. 

Kunskapsdagarna har arrangerats sedan 2003 och bjuder in elever  
i årskurs 7 från skolor i Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen och  
Vingåker. Under tävlingsdagen går varje klass igenom ett antal  
”kunskapsstationer” där alla i klassen medverkar och där samarbete  
står i fokus.

Konstgalleriet Hälleforsnäs  
visar KURIOSO – En konst- 
festival för barn, i samarbete 
med Sörmlands museum och 
förskolorna i Flens kommun.

Barnen i åldern 5 – 6 år, har tillsam-
mans med barnboksförfattaren  
Sara Lundberg arbetat utifrån hen-
nes bok ”Vita streck” och skapat  
en utställning och en stad av  
byggklossar.
 Under 2 dagar i vecka 43 kommer 
alla barnen som deltagit i projektet 
att få komma till Hälleforsnäs och be-
söka den färdiga utställningen. Lör-
dag 27 oktober är det vernissage för 
allmänheten kl. 10–14. Utställningen 
pågår t.o.m. 11 november. Öppettider: 
fredag 11–17, lördag-söndag 10–14.
Sara Lundberg är konstnär och för-
fattare och vinnare av Augustpriset 
2017 i kategorin barn- och ungdoms-
bok. Kurioso, kommer ur italienskans 
curioso som betyder nyfiken.

Ett stort tack till alla er som 

bidrog till Hälsoveckan

Spökvandringen fortsätter att 
vara ett väldigt uppskattat inslag 
för barn och arrangörerna hade 
i år utökat med ytterligare en 
spökvandring i Hälleforsnäs. 

En annan mycket välbesökt 
familjeaktivitet var Idrottens dag, 
anordnad av Sörmlandsidrotten, 
som trots det blåsiga vädret 
drog över 500 besökare som på 
Hammarvallen fick prova på en 
rad olika spännande sporter. 

Några aktörer har glatt meddelat 
att de tack vare Hälsoveckan fått 
nya medlemmar och kunder till 
sina verksamheter – det värmer 
att höra! 

Vi har även fått in synpunkter 
på hur vi kan göra Hälsoveckan 
ännu bättre nästa år, vilket vi så 
klart vill försöka åstadkomma.

Vi hoppas att du har haft roligt 
och blivit inspirerad att komma 
igång med någon aktivitet för att 
kunna känna dig piggare i kropp 
och själ i höst!

Jessica Ekermann 
projektledare

Konstfestival för, 
med och av barn

Näringslivsrådet är igång
Den 14 augusti sammanträdde kommunens Näringslivsråd för 
första gången. Näringslivsrådet uppgift är att stärka dialogen  
mellan kommun och näringsliv. 

Allmänhetens 
åkning
Lör 27/10 kl. 10–15 med klubba
Sön 28/10 kl. 13.30–15 utan klubba
Mån 29/10 kl. 9.00–15.00 med 
klubba
Tis 30/10 kl. 9.00–15.00 utan 
klubba
Ons 31/10 kl. 9.00–17.00 med 
klubba
Tors 1/11 kl. 12–16 utan klubba
Fre 2/11 kl. 9.00–15.00 med klubba
Lör 3/11 kl. 10–15 med klubba
Sön 4/11 kl. 14–15 utan klubba
Sön 11/11 kl.1 2–15 utan klubba

Skridskodisco tisdag 30/10  
kl. 16.00–20.00.

Skridskor och hjälmar finns  
att låna på Skridskodiscot och  
på helger.
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Vi är så otroligt glada och tacksamma för det fina samarbete 
vi har med föreningar och andra aktörer kring Hälsoveckan. 
Under hela veckan fanns det något för både stora och små  
att prova på.

Rättelse om  
hemtjänsten
I förra numret av Glimten (nr 4 2018) 
stod det på sidan 3 att alla över 75 år 
nu har rätt till två timmar hemtjänst i 
månaden. Det korrekta ska vara två 
timmar hemtjänst i veckan! 

Vi ber om ursäkt för det felaktiga.

Fynda
konstpärlor
– Konstgalleriet rensar ut
Under tre helger i september och oktober blir det försäljning av utrensad konst, grafik av Per-Erik Böklin, gamla skol planscher och kartor med mera. Välkomna att fynda!

Inkomsterna kommer dels att gå tillbaka till skolan samt dels utgöra grundplåten till ett framtida konst-stipendium.

Öppettider med försäljning i Konstgalleriet Hälleforsnäs:• Fredag 21/9: 11–17
• Lör–sön 22–23/9: 10–14
• Fredag 28/9: 11–17
• Lör–sön 29–30/9: 10–14
• Fredag 5/10: 11–17
• Lör–sön 6–7/10: 10–14

Kl 13 söndag 7/10 föredrag med Ragnar Boman ”Spår av ett Bruk”.

Matglada trä� punkter
I Flen finns fritidsverksamhet inom funktionsnedsättnings-omsorgen. Varannan vecka på onsdagar, vanligtvis mellan klockan 17 och 20, är det ”Trä� punkter”. 

Att göra roliga saker och äta gott och bra är viktigt för att må bra. Det är planerade aktiviteter som man anmäler sig till och det kan vara någon som spelar musik, det kan vara allsång, att plantera blommor, att spela spel, bingo, eller ha frågesport tillsammans. 

På trä� arna serveras alltid fika och oftast är det nyttig fika. Men när det är särskilda dagar som semmeldag eller vå� eldag firas det med semlor eller vå� lor. 
Varannan vecka är det istället matlagningskurs med sex deltagare. Kursen handlar om att äta gott och nyttigt och att testa nya grejer. Den utgår från en app som heter Matglad. Kursen sträcker sig över en termin, sen startar en ny kurs med nya deltagare. 

Vill du veta mer?
Kontakta Gabriella Andersson Sambou på e-post: fritidlss@flen.se
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Varannan vecka är det matlagningskurs som utgår från en app som heter Matglad.

■ Smått & Gott

Plockredaktör: Magnus Ornhammar

Dags att söka 
föreningsstöd!

Varannan vecka visar Flens filmstudio en film som röstats fram gemensamt av de cirka 100 medlemmarna. 
Medlemskort kan köpas på 
Sagabiografen i samband med visningarna som alltid startar klock-an 19. Det går alltså inte att lösa enkelbiljett för en specifik film.

Här är resterande filmutbud för hösten 2018.
• 17/9: The death of Stalin
• 1/10: From nowhere
• 15/10: Three billboards outside Ebbing Missouri
• 29/10: Far from the Madding crowd
• 12/11: Vad döljer du för mig?
• 26/11: Darkest hour
• 10/12: Let the sunshine in

Malmköpings Bad och Camping noterade en rekordsommar 2018. Värmen i maj, juni ochjuli fick besökarna att vallfärda dit redan under första halvan av maj.
– Vi brukar mjukstarta i maj men nu var det full fart direkt. Restau-rangen omsatte exempelvis fyra gånger mer än vanligt under maj månad, säger Carola Rydberg som driver den prisbelönta campingen tillsammans med sin man Jack.

Även badtemperaturen i Hosjön slog rekord. Aldrig tidigare har det uppmätts 28 grader vid Hosjö-badet.

Mer än bara 
värmerekord 
på camping

Filmupplevelser 
hos Flens filmstudio 

Den 30/9 är sista dag att söka följande bidrag:
• Driftbidrag
• Bidrag för samlingslokaler
• Verksamhetsbidrag till Kultur-föreningar
• Stöd till föreningar med social inriktning
• Stöd till pensionärsföreningar
”Reglemente för Flens kommuns föreningsstöd” heter regelverket som återfinns i Kommunal författ-ningssamling. 2009:1 - 805.

Från och med 1 augusti 2018 får alla Flensbor som fyllt 75 år möjlighet till två timmar hem-tjänst i månaden.

Du får själv avgöra hur servicetim-marna ska användas, till städ och tvätt, och/eller i inköp, matleve-rans, måltidsstöd (sällskap under måltiden, värma matlåda och/eller tillaga enklare måltid) eller social samvaro (i hemmet eller under promenad). Du får också avgöra om du vill ha hjälpen vid ett eller flera tillfällen.

För att få tillgång till tjänsterna behöver du göra en ansökan. Blanketten hittar du på hemsidan flen.se och den heter ”Blankett för ansökan om förenklad bistånds-bedömning enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen”.

Om du behöver mer stöd än detta gör kommunen fortfarande mer omfattande och traditionell biståndsbedömning.

Stöd från hemtjänst med socialt servicepaket
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Hösten kommer 
med mer dans
Höstens danstillställningar hos PRO Bettna, på torsdagar mellan klockan 13 och 16, är fyra till antalet:

• 20/9: Patrick Eklöfs orkester• 18/10: Kelas orkester
• 15/11: Christer Eklunds orkester• 20/12: Lennartz orkester

Aktiv höst 
med Gymmix 
Från slutet av augusti har det varit fullt drag hos Gymmix i Flen. På måndagar och onsdagar är det spinningpass medan tisdagarna handlar om medelgympa, ett pass som blandar styrka, kondition och koordination där du själv bestäm-mer intensiteten. 

Tisdagarna har också ett pass med högintensiv träning, medan det på söndagar är parkour på schemat. 
Läs mer om alla klasserna och alla tider på hemsidan gymmixflen.se. Det är även där du gör din bokning.

3

Behöver du  
riksfärdtjänst i 
julhelgen?
Ansök om riksfärdtjänst senast 
15 november för resor 22-26 
december 2018.

Ansökningsblanketter finns att 
beställa hos kommunens färdtjänst- 
handläggare som du når via  
kommunens telefonväxel  
0157-43 00 00.

Du kan också ladda ned blanketten 
från vår webbplats: www.flen.se
Riksfärdtjänst är resor mellan kom-
muner inom Sverige för dig som  
har ett varaktigt funktionshinder 
som gör att du måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt. 
Mer information om riksfärdtjänst 
finns på vår webbplats: www.flen.se
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Varje år skadas människor i onödan 
för att sikten skyms. Några enkla  
åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata:
Vid utfart bör du se till att dina växter  
inte är högre än 80 cm från gatan inom 
markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri 
minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
 
Du som har hörntomt:
Om din tomt ligger intill en gång och 
cykelväg eller gata bör du se till att dina 
växter inte är högre än 80 cm i en sikt-
triangel som sträcker sig minst 10 m åt 
vardera hållet.
 
Du som har tomt intill gata:
Häck och buskar bör växa inom eget  

tomtområde. Om du har buskar eller  
träd som sträcker sig ut över gata eller 
gångbana bör du se till att det finns fri  
höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
Över gångbana, minst 2,5 m. Över cykel-
väg: minst 3,2 m. Över körbana: minst  
4,6 m.

Några rekommendationer:
Träd och buskar växer!
För att bibehålla god sikt är det viktigt att 
redan vid planteringstillfället föreställa sig 
trädens och buskarnas utveckling några år 
framåt så att man placerar dem tillräckligt 
långt från vägen. Växterna brer ut sig 
olika mycket beroende på vilken art man 

väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, 
jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. 
Där kan man få tips om arter som passar 
trädgården klimat- och funktionsmässigt, 
liksom skötselråd. 

Plantera på rätt ställe!
Stora buskar och träd bör placeras minst 
2 meter innanför tomtgräns. Häck- och 
mindre buskplantor bör placeras minst  
60 cm innanför tomtgräns.

” En tomt ska hållas i vårdat skick och  
skötas så att risken för olycksfall  
begränsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer.”

Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Säker trafik på bostadsgator 
kräver fri sikt i korsningar!

Illustrationer: SKL

I trafikförordningen finns generella  
bestämmelser om hur du får stanna 
och parkera. Förbud mot att stanna 
eller parkera enligt dessa regler  
anges inte genom vägmärken utan  
du behöver kunna dem ändå. 

Här följer några exempel på sådana regler: 
• Inom tättbebyggt får man inte 

stanna eller parkera på allmänna 
platser utanför vägen, till exempel 
i diken, i skiljeremsor, i parker, i 
planteringar eller liknande.

• Du får inte parkera inom ett av-
stånd av 30 meter från en plankors-
ning mellan en väg och en järnväg 
eller i vissa fall spårväg.

• Du får inte parkera på en hållplats 
för buss, spårvagn eller skolskjuts. 
Förbudet gäller inom 20 meter före 
och 5 meter efter hållplatsmärket 
om inget annat anges.

• I ett gångfartsområde får du endast 
parkera på särskilt anordnade 
parkeringsplatser.

• På en gata eller allmän väg får 
fordon inte parkeras under längre 
tid än 24 timmar i följd på vardagar, 
utom vardag före sön- och helgdag. 
Detta gäller inte i de fall då särskilt 
vägmärke anger något annat eller 
där generella regler förbjuder 
parkering såsom vid backkrön, 
korsning eller huvudled.

• Du får inte parkera framför infar-
ten till en fastighet, eller så att in- 
och utfart till fastigheten försvåras.

Lokala bestämmelser om stannande 
och parkering kan också meddelas genom 

lokala trafikföreskrifter som i tätorter i 
många fall beslutas av kommunen. Dessa 
regler är anpassade till just den platsen 
och märks ut med gällande vägmärken. Det 
kan till exempel vara att parkeringsförbud 
gäller på vändplatser eller att en gata ska 
vara huvudled.

Flens kommun 
kommer att skärpa 
parkeringsövervak-
ningen på många 
platser där generellt 
parkeringsförbud 
enligt trafikförord-
ningen gäller,  till 
exempel på kommu-
nala gräsytor och i 
skiljeremsor som 
inte är avsedda för 
parkering.

Vad vet du  
om parkering?
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Jan Salberg, Lars-Erik Bergström, Bertil 
Carlsson och Per Normelli lagar gemensam 
lunch varannan vecka. Med sig i köket 
har de också Uno Johansson och Ingvar 
Gustavsson (Gusten).

Måltiden kan vara lika mycket en  
social sammankomst med gemenskap 
som en ren nödvändighet för att  
fungera. Det har projekt Flera friska år 
i Flen tagit fasta på och skapat matlag.

Det är onsdag förmiddag en sensommar-
varm dag i september. På Träffpunkten i 
Mellösa samlas ett gäng pigga pensionärer, 
ett glatt ”gubblag” om en så vill. De är där 
för att laga en gemensam lunch, något de 
gjort många gånger förut.

– Det startade med att vuxenskolan 
hade ett matlagningsprogram för några år 
sedan. Jag hade inte hållit på med mat-
lagning innan men tänkt på det länge och 
ville testa när jag blev pensionär. På den 
vägen är det, säger Lars-Erik Bergström 
och tillägger:

– Men det är inte nobelmiddag vi lagar, 
det är husmanskost och recepten är ganska 
detaljerade så kan man bara läsa går det 
bra. 

Vanligtvis är det några av herrarna som 
sköter inköpen, men just idag är första 
gången man testar med en färdig matkasse. 
Det är ett format projektledningen tror 
kan hjälpa till när man skapar fler matlag 
och som kan göra uppstarten, om man inte 
känner varandra sedan tidigare, smidigare.

Återstår att se om gänget i Mellösa 
fortsätter med matkasse eller sköter inkö-
pen på egen hand, klart är däremot att de 

behåller glädjen och gemenskapen de har 
vid sina sammankomster.

Matlag är en del av Landstingets projekt 
”Kostens betydelse i ett hälsosamt och 
hållbart Sörmland”. I Flen tog projektet 
Flera friska år i Flen stafettpinnen och 
skapade matlag med syftet att finna mötes-
platser för goda och bra måltider. 

Gänget på Träffpunkten kan ses som 
en referensgrupp. Deras erfarenheter 
fungerar som en viktig grund i hur Flens 
kommun ska arbeta med området samt ska 
kunna ge förslag på eventuella förbättring-
ar för att hitta fler som vill skapa matlag.

I arbetet ingår också att skapa inspira-

tionsmaterial för medborgaren att ta del 
av. Dessutom vill man hitta fungerande 
samverkansformer mellan vårdcentraler 
och idéell sektor.

Satsningen på att skapa hälsosamma 
måltider med mervärde har sin djupare 
bakgrund i kommunens strategiska arbete 
kring hälsa och livskvalitet. 

Hösten 2017 startades ett arbete kring 
hälsosamt åldrande som riktar sig särskilt 
till personer kring pensioneringen. Arbetet 
genomförs i samarbete med landstinget 
samt förenings- och näringsliv och bygger 
på samverkansmodellen för ett hälsosamt 
åldrande. 

Det har mynnat ut i bland annat Flera 
friska år i Flen som genomför en lång rad 
av aktiviteter för målgruppen som alltså är 
unga äldre, personer mellan 60–75 år, och 
vilka motsvarar en fjärdedel av kommu-
nens befolkning.

Forskning visar att fyra områden: social 
gemenskap, känsla av delaktighet, fysisk 
aktivitet och goda matvanor, har stor bety-
delse för att främja ett hälsosamt åldrande.

Är du intresserad av att vara med eller 
har du några frågor? Hör av dig till Gunnel 
Källstedt på telefon 0157-43 03 38 eller via 
e-post: gunnel.källstedt@flen.se.

Magnus Ornhammar

Mycket matglädje i Mellösa
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Sörmlandsidrotten presenterar:

Testa minst tre 
idrotter varje dag!

Prova på olika 
idrotter - GRATIS!

Höstlovskul är ett samarbete mellan 
idrottsföreningar i Flens kommun

Mer info hittar du på flen.se

29 oktober - 2 november
Flen, Hammarvallen - Sporthallen  alla dagar  kl 9-11

Flen, Hammarvallen - Sporthallen  alla dagar  kl 13-15

Mellösa skola     onsdag  kl 9-11

Bettna skola    torsdag  kl 9-11

Sparreholms sporthall   fredag  kl 9-11

Malmköping, Sporthallen  alla dagar kl 12-14

Hälleforsnäs, Sporthallen  alla dagar kl 15-17

Höstlovskul
i Flen!
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Sedan snart ett år driver Hela Sverige 
ska leva ett pilotprojekt ”Service i sam-
verkan” i två sörmländska kommuner, 
Vingåker och Flen. 

Resultatet av detta pilotprojekt kommer 
bland annat att bestå av erfarenheter av 
lokala samverkansstrukturer och samver-
kansplaner för landsbygden. I slutdoku-
mentet kommer både design och planer 
att presenteras för att vidareutveckla våra 
lokala samverkansmodeller för service på 
landsbygden.

Åke Sandklef är processledare och  
under det första året som snart har gått 
har processerna bestått i att skapa sam-
arbete med både kommunala tjänstemän 
och landsbygds- och ortsutvecklare som 
arbetar i kommunerna samt med så många 
av de aktiva ortsutvecklingsgrupperna som 
det har getts tillfälle till. Behovet av både 
önskad lokal utveckling och servicebehov 
har genomlysts.

I Flen har kommunen och Hela Sverige 
ska leva startat ett utvecklingsarbete 
kring besöksnäringen utmed väg 221 
och eventuell förbättrad service kring 
området. Flens turism leder arbetet där 
marknadsföring av besöksmål är en del och 
projektet Service i samverkan arbetar med 
förutsättningar till förbättrad service som 
är en annan del. Mellösa, Hälleforsnäs och 
Sparreholm står närmast på tur att träffa i 
projektet.

Många orter upplever behov av lägen- 
heter både i form av bostadsrätter och 
hyresrätter för trygghetsboende, senior- 
boende och som första boende samt som 
boende för kortare perioder. I båda kom-
munerna samarbetar och koordinerar  
Hela Sverige insatserna med Leader 
Sörmland.

Carl-Fredrik Swensson, 
Avdelningschef Fritid /  

Ortsutvecklare

Foto: Ingela Hultgren

Foto: Mostphotos

Service i samverkan
Många orter upplever 
behov av lägenheter
både i form av bostad

rätter och hyresrätter för trygg-
hetsboende, seniorboende och 
som första boende samt som 
boende för kortare perioder. 
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Den där gamla slagdängan skriver 
Malmköpingsprofilen Hans Stoor och 
hans hustru Carina gärna under på.
I nio år har de bott i sin husvagn på 
Malmköpings camping. Året runt.

Det är lika bra att ta det på en gång:  
Hans Stoor är son till ”Hawaii-musikern” 
Yngve Stoor. En storstjärna i mitten på 
1900-talet med bland annat dunderhiten 
”Sjömans hjul på Hawaii”:

”Jag en ensam sjöman är, 
långt från svenska kustens skär, 
ska jag fira julen här upp på Hawaii, 
här finns ingen smyckad gran, 
ingen snö på juledan...”

Hemlängtan och melankoli som gick 
rakt in i svenskarnas hjärtan. Pappa Yngve 
var sällan hemma, nästan alltid på väg till 
en ny spelning någonstans i Sverige. Men 
ibland fick sonen hänga med på turné.

– Myggjagare, amerikanska vrålåk, 
hårvatten och bakåtkammat… Det var lika 
häftigt varje gång, minns ”Rasken”, som 
Hans Stoor kallas i folkmun. 

Smeknamnet kommer från en dag på 
1970-talet då han och fru Carina köpte ett 
torp i Kjula, utanför Eskilstuna. Stället var 
så risigt att en kompis påstod att det var i 
sämre skick än Raskens soldattorp. Vilhem 
Mobergs roman Raskens var då aktuell 
som teveserie, med Sven Wollter  
i huvudrollen.

– ’Rasken’ har hängt med ända sedan 
dess. Många vet nog inte att jag heter 
Hans. Jag säger ju själv ’Rasken’ när jag 
svarar i telefon.

Han jobbade under större delen av sitt 
yrkesverksamma liv som lastbilschaufför. 
Först körde han bröd åt Skogaholm, sedan 
olika kyltransporter. ”Rasken” har förstås 
en rolig anekdot att bjuda på.

När det fanns plats i kylbilen tog han un-
der en period med sig varor åt ett företag 
som var grossist för underkläder. I en affär 
klagade personalen på att underbyxorna 
och kalsongerna var iskalla.

”Det tror jag det. De har ju legat i frysen”, 
replikerade ”Rasken” snabbt.

Parallellt med chaufförsjobbet drev  
han och Carina under flera decennier an-

tikaffär på den egna lilla gården Lövåsen, 
strax norr om Malmköping, intill Eskils- 
tunavägen. ”Rasken” är konstnärligt lagd 
och har målat många tavlor, möbler och 
bonader i sina dagar. Med dalamotiv.

– Pappa var från Dalarna och jag känner 
mig som en halvmas eftersom vi bodde 
utanför Falun min första tid på jorden. 
Just nu är det dalamotiv på återvunnet tyg 
från presenningar som gäller.

”Rasken” säljer bland annat sina alster 
på olika marknader. Andra advent ställer 
han ut i hembygdsgården i samband med 
julmarknaden i Malmköping. Men redan 
första advent ska han på julmarknad i  
Oxelösund. Dit tar han med sig ett stek-
bord för att sälja stekt strömming.

– Har ju haft en och annan boll i luften. 
Tidigare var jag auktionsutropare och nu 
är jag bingoutropare. Nog har man skämt 
ut sig så det räcker och blir över…

Här avbryter Carina vänligt men 
bestämt:

– Du har inte alls skämt ut dig! Du är bäst!
Säger hon och hennes varma ansiktsut-

tryck visar att hon verkligen menar det.

Man ska ha husvagn – då blir man fri
Hans och Carina bor året runt på Malmköpings camping. ”Vi har det vi behöver, det går ingen nöd på oss”. Foto: Lasse Skog
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Man ska ha husvagn – då blir man fri
– Man tackar, säger ”Rasken”. Carina är så 
snäll och tålmodig. Det är därför vi lyckats 
hålla sams och bo ihop i en husvagn så 
länge. 

– Ja, man måste dra jämnt om det ska 
fungera på en sådan här liten yta, säger 
Carina.

”Rasken” hade astma men kände sig 
bättre så fort de bodde i husvagnen. Så de 
provade att bosätta sig året runt och nu är 
astman borta sedan länge. Kanske för att 
man bor närmare naturen och är ute mer 
när man bor i husvagn? Oavsett trivs paret 
som fisken i vattnet med sitt spartanska 
boende.

– Husvagnen är en Nordic Edition med 
tjockare väggar och golvvärme. Dessutom 
har vi en gasolvärmare i förtältet. Så fryser 
gör vi inte, oavsett hur kallt det är på 
vintern, säger ”Rasken”.

– Vi har bara det vi verkligen behöver. 
Det går ingen som helst nöd på oss, tilläg-
ger Carina.

Och städa en husvagn är enkelt värre, 
enligt ”Rasken”:

– Frugan öppnar dörren och så nyser 
jag ett par gånger. Och vips har dammet 
virvlat ut…

Ulf Bertilsson

Hans Stoor, 
alias
”Rasken”

Dalamotiv på presenning a’ la ”Rasken”

Så många år  
har paret Stoor  

bott året runt på  
Malmköpings  

camping.
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Dags att nominera 
dina favoriter till 2019 
års upplaga av Flens 
Idrottsgala!

Vem eller vilka tycker du har gjort 
sig förtjänta att uppmärksammas  
för sina prestationer?

Det är i nio olika kategorier som priser 
ska delas ut för att summera det gångna 
idrottsåret i Flen. Nomineringarna öpp-
nar 1 november och kommer att pågå till 
16 december. De nominerade granskas 
sedan av en jury som utser fyra finalister 
i varje kategori. Finalisterna presenteras 
därefter här på flen.se för allmänhetens 
röstning, som kommer att hållas mellan 
18 december och 27 januari. Flens 
Idrottsgala går av stapeln fredag den  
1 februari.

De kategorier man kan nomineras  
till är följande:

•  Årets lag/förening

• Årets ungdomslag/
ungdomsförening

• Årets eldsjäl

• Årets unga idrottare

•  Årets idrottare med funktions nedsättning

• Årets kvinnliga idrottare

• Årets manliga idrottare

• Årets organisationsledare

• Årets aktivitetsledare / tränare

Skicka oss ett mail till flenidrotts-
gala@flen.se med namn och ett foto 
av hög bildkvalitet på den/de du vill 

nominera, samt motivera varför. Krav är 
att den som nomineras ska vara bosatt 
och eller aktiv i Flens kommun. 

!
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Språkvännerna har visat sig vara en 
lyckad integrationssatsning.  
Nu tar man delvis nya tag för att öka 
takten ytterligare.

I mitten av september hölls en språkvän-
smässa på Skjortan i Flen. På plats fanns 
en rad olika utställande studieförbund. 
Förbund som redan idag har många studie-
cirklar och aktiviteter med nyanlända men 
som gärna blir ännu fler.

Ulrika Fors från Studieförbundet var en 
av utställarna.

– Vi berättar om vad studieförbunden 
gör, många känner inte till att det finns så 
mycket som det gör inom vissa förbund, 
säger Ulrika och nämner läxhjälpen som 
ett lyckat exempel. 

– Det är mestadels ett gäng pensionärer, 
lärare och andra, som träffas på onsdagar 
och hjälper nyanlända med sina läxor, det 
är väldigt uppskattat!

Rita Tammelin är integrationskoordina-
tor för IOP-språkvänsprojektet.

– Man har en mässa för att locka folk 
att bli språkvänner, men också för de som 
redan har en språkvän och att de tillsam-
mans kan få fler idéer på gemensamma 
intressen och saker de kan göra tillsam-
mans, säger hon.

Detta skiljer sig lite mot tidigare då det 
fanns mer av färdiga koncept, exempelvis 
kunde det vara aktiviteter likt matlagning, 
promenader, spela boule eller annat, som 
anordnades av språkvännerna dit folk 
välkomnades.

Nu vill man vända lite på steken.
– Meningen är att man samlar ihop de 

som är intresserade av att göra något och 
att de sen kontaktar studieförbunden, det 
ska gå genom studieförbunden. Innan har 
språkvännerna ordnat det, men idéerna 
har alltid kommit från brukarna, som 
det heter, och det ska det göra, säger Rita 
Tammelin.

Magnus Ornhammar

Knappt har terminen startat innan 
Stenhammarskolan börjar förbereda 
eleverna för valen till nästa steg i 
livet.

För tredje året i rad höll skolan en arbets-
marknadsmässa och dagen var fullspäckad 
med föreläsningar, prova på aktiviteter 
och mingel med utställare i skolans stora 
samlingsyta kreativa stråket.

Polis, räddningstjänst, Sörmlands 
Sparbank, Arbetsförmedlingen, politiker, 
entreprenörer ur näringslivet med flera 
fanns på plats. Och inte minst både lärare 
och elever från Prins Wilhelmgymnasiets 
olika utbildningar. 

Det kan tyckas tidigt för högstadieelever 
att redan nu tänka på gymnasieval och 
framtida yrkesliv, men rektor Katarina 
Gustafsson menar motsatsen.

– Det är nu de måste bestämma sig, det 
är nu de måste bli motiverade. Vart ska jag 
med livet och vilket gymnasieprogram ska 
jag välja? säger hon.

I januari gör årskurs nio de första prov-
valen.

– Det är inte mycket tid kvar att prata 
om, det är tvunget att vi börjar i tid. Ju ti-
digare du kan hitta åtminstone det du inte 
vill göra desto bättre, om man kan göra det 
i årskurs sju och åtta blir det mindre kvar 
till nian, säger Gustafsson och fortsätter: 

– Ju fler motiverade som hittar sin grej 
desto större chans att de orkar i nian så 
de kommer in på rätt gymnasium. Elever 
brukar säga att vad bra att ni gjorde det här 
i åttan, mässan är uppskattad!

Mirsada Aljija går år två på gymnasiets 
vård- och omsorgsprogram och var på 
mässan för att berätta mer om sin utbild-
ning.

Hon har själv varit elev på Stenham-
marskolan och upplevt mässan ur skolans 
nuvarande elevers synvinkel.

– Den var bra och gav inspiration, man 
fick en bild av hur man kan jobba i vården 
och en bra förkunskap, säger hon.

Magnus Ornhammar

Språkvännerna  
tänker nytt

Vill du också bli språkvän?
Anmäl dig på e-post:  
kompassen.vuxen@flen.se  
eller läs mer på flen.se

!

Vad ska du bli  
när du blir stor?

Entreprenörer ur näringslivet höll seminarium för en fullsatt aula. Foto: Magnus Ornhammar
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Linnéa Forselius, Abbe Willman och Elvira Willman kopplar av med läsning på biblioteket i Flen. Foto: Magnus Ornhammar

Carolina Åkerman Forselius och Charlotte Säfström är barnbibliotekarier på 
Flens bibliotek och skolbibliotekarier på Stenhammarskolan. Här tipsar de om 
bra barnböcker.

Vad kan man börja med att läsa? 
– För de allra minsta älskar jag böckerna 
om Bäbis av Ann Forslind, säger Carolina 
Åkerman Forselius. De är fantastiska, så 
enkelt tecknade men Bäbis uttrycker ändå 
så mycket känslor. Böckerna om Gittan av 
Pija Lindenbaum är bra när barnet du läser 
för är fyra år eller mer. Gittan är en cool 
tjej. Hon är lite ängslig av sig men samti-
digt har hon superfantasi.

– För barn som nyss börjat läsa själva 
rekommenderar jag böckerna om Klass 
1B av Helena Bross. Dels skriver hon bra 
anpassat för målgruppen textmässigt. Dels 
känner barn i de första skolåren igen sig. 
Exakt sådant som kan hända dem – man 
får en vikarie, man blir osams, man pratar 
om vem som tappat flest tänder. 

– Jag  slår också ett slag för böckerna 
om Dunne av Rose Lagercrantz. Som egen 
läsning, men de fungerar även att läsa högt 
för barn från fem-sex års ålder. De är så 
bra! Enkla, men handlar om saker som kan 

hända med kompisar, att börja skolan, att 
bli arg på en förälder. 

– Böckerna om Jack av Martin Olczak 
också förstås. Där är det inte igenkänning 
i det vardagliga, utan något helt annat. 
Spännande, samtidigt som man lär sig 
en del om Stockholm. Från nio år unge-
fär tycker jag att de kan läsas, men till 
och med jag som vuxen tycker att de är 
spännande.

Vad kan man läsa när man börjar bli 
större?
– Om man har läst böckerna om Lasse-
Majas Detektivbyrå av Martin Widmark 
eller böckerna om Jack och tycker att de 
är bra, säger Charlotte Säfström, så skulle 
jag rekommendera en annan bok av Martin 
Widmark. Den heter Antikvariat Blå Spe-
geln och handlar om David, som tillfälligt 
bor hos den gamle antikvariatsägaren Mel-
kior. I skolan lär David känna Larissa, som 
följer med till antikvariatet där de får lösa 

mysteriet kring vem Melkior egentligen är. 
Boken, den första i en serie, är väldigt fint 
skriven och har många dimensioner. Fan-
tasygenren kan ibland hjälpa oss att förstå 
det vi inte kan förklara i tillvaron. Boken 
passar ungefär från femte klass tycker jag 
och den är även bra som högläsning.

– Roliga böcker tycker jag att Pernilla 
Geséns Jennas första dagbok för utvalda 
och Jennas andra dagbok för utvalda är. 
Hon fångar så bra hur det är att vara ung. 
Att kanske känna sig väldigt arg. Hur klass-
kamrater kan trycka ner varandra. Och 
samtidigt är böckerna så roliga. Jag kan 
sitta och skratta på tåget när jag läser dem! 

– Jag tycker också att Johanna Lind-
bäcks böcker är mycket bra för hög-
stadieåldern. Den senaste heter Karta 
för förälskade & andra vilsna. Hon kan 
verkligen skriva feel good. Trots att det 
ofta finns allvarliga ämnen med i hennes 
böcker, som till exempel skilsmässa. Jag 
tycker det är viktigt att förmedla att man 
även om det finns problem inte behöver 
ha en mörk syn på livet. Att det kan vara 
ganska kul att vara ung.

Sara Stribe Pavell

Läsning för lovet,  
läsning för livet

Jag ville klara mig 
själv och lära mig 
mer svenska.
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Hösten 2017 antogs en ny Närings-
livsstrategi samt en ny Kulturplan av 
kommunfullmäktige. Planer som båda 
uttrycker att samverkan och dialog är 
exempel på metoder för utveckling av 
kommunen som en attraktiv plats att 
bo-, verka och leva i. 

Detta samarbetsprojekt mellan kultur- och 
näringslivsenheten  var en direkt följd 
av Kulturplanens och Näringslivsstrate-
gins ambition och inriktning. Syftet med 
projektet var att skapa nya kontaktytor 
och samarbetsformer för aktörer verk-
samma i de kulturella kreativa näringarna 
i kommunen. Men även att  undersöka 
kommunens roll för kulturbranschens 
förutsättningar. Resultaten visade ett 
starkt engagemang och vilja att “göra mer” 
från alla parter. 

Kulturaktörerna svarade på en enkät 
och fick även möjlighet att delta i en 
workshop. 

Svaren visade att:
• fler nätverk skulle gynna kulturom- 

rådets utveckling.
• fler platser för möten runt om i  

kommunen efterfrågades.
• behov av ett kulturhus, ett nav att bygga 

samverkan utifrån, i Flens tätort. 
• Ett kulturhus förväntas ha fler funktio-

ner som att erbjuda verkstäder, utställ-
ningsmöjligheter, innehålla ett kafé  
och vara tillgängligt med generösa 
öppettider. Fungera som ett stöd och  
”en motor” för både ideell sektor och  
aktörer som bedriver näringsverk- 
samhet.

• kommunen förväntas fungera som 
möjliggörare för lokala kreatörer och 
arrangörer.

• att hela kommunens kulturliv synliggörs 
och marknadsförs på ett bättre sätt.

• att fler “lokalproducerade” arrangemang 
och produktioner kan skapas i samverkan.

• facebooksidan ”Kreativa Flen” har 
startats upp, samt ett frivilligt register 
för kulturaktörer.

Det är Barn-, utbildnings- och kulturför-
valtningen som har det formella kultur-
uppdraget att genomföra de kulturpolitis-
ka prioriteringarna och inriktningsmålen. 
Hur kommunens kulturklimat upplevs 
berör däremot alla förvaltningar och bolag, 
på olika sätt och i olika grad.

Därför intervjuades ett antal tjänsteper-
soner om vad som genomförs i respektive 
förvaltning och bolag som har direkt 
koppling till kulturområdet. Även hur 
samverkan inom kommunen påverkar. 
Intervjusvaren visade på både utmaningar 
och åtgärdsförslag. 

Till exempel:
• behov av att samordna och samplanera 

event och händelser årsvis.
• formulera tydliga mål och tilldela 

resurser vid samarbeten över förvalt-
ningsgränserna.

• riktlinjer och rättvisa system för stöd, 
stimulans och bidrag till både förenings-
liv och näringsidkare behöver utvecklas 
vidare.

Nu kommer resultaten att spridas till de 
som deltagit. Har du intresse av att läsa 
mer och ta del av alla enkätsvar och idéer 
som lämnats ligger rapport samt bilagor på 
Flens hemsida under uppleva & göra. 

RAPPORT  
från kreativa Flen

Aktiviteter för barn och unga:
På www.flen.se/kultur kan man läsa mer om innehållet i programpunkterna.

Teater Pero presenterar

info@pero.se  www.pero.se  
Med stöd av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms Läns Landsting

info@pero.se  www.pero.se  
Med stöd av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms Läns Landsting

Av Michael Ramløsei regi av Peter Engkvist

...med uppiggande knasigheter och inslag av slapstick om ordglädje och upptäckarlust.SvD

30/10, kl. 10 - 1:30, 12 - 13:30 
Flens bibliotek.  
För barn ca 4 - 12 år
Återbruksverkstad – Sex laxar i en 
laxask. Gratis

31/10, kl. 12 - 16, Studiefrämjandet  
Götgatan 7, Flen. För unga från 12 år
Graffiti-workshop. Gratis

3/11, kl. 14. Tea-lokalen, Flen.  
För barn ca 4–8 år. 
Barnteater: ETT ORD ÄR ETT ORD  
med Teater Pero.  
20 kr / vuxen, gratis för barn i  
vuxens sällskap. För att reservera plats, 
kontakta maria.pihl@edu.flen.se

HÖSTLOV I FLEN

!

Från slutet av september till mitten 
av oktober genomfördes Flens första 
litteraturfestival. Idén var att erbjuda 
ett antal tillfällen där litteraturen fick 
stå i centrum, men på helt olika sätt.

Forskningsrön om kultur och hälsa, 
musik och berättelser, sagor på olika 
språk, workshop med en barnboksför-
fattare, inspiration från en skrivarcirkel, 
föreläsning om kvinnliga musiker och 
glömd musik, föreläsning om Hällefors- 
näs brukshistoria, bokbytardag, poesi- 
samtal, dokumentärfilm, dialogsamtal 
om intressant filmhistoria och besök av 
en erkänd och omtyckt författare.

Festivalen genomfördes på fem olika 
platser i kommunen i samverkan med 
flera olika aktörer och det är just det 
lyckade samarbetet vi tar med när vi 
planerar för nästa år. En fortsättning 
där vi på kulturenheten bjuder in till 
delaktighet, idéer, synpunkter och nya 
samarbeten.

Vad tycker du?
Litteraturfestivalen är nu slut för denna 
gång. Som sista inslag besökte Catharina 
Ingelman-Sundberg Flens bibliotek med 
ett uppskattat författarbesök söndagen  
den 14 oktober.  

Olika inslag presenterades under tre 
veckors tid. Nu är vi intresserade av vad 
du tycker? Vad var bra, vad saknade du  
och har du idéer till nästa festival?

Mejla oss gärna:
inger.karlsson@edu.flen.se
maria.pihl@edu.flen.se

Flens första  
litteraturfestival  
– en framgång!

LITTERATUR
FESTIVALEN

i Sörmlands hjärta
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Välkommen att lämna in verk till 
Amatörsalongen 2018 i Konstgalleriet 
Hälleforsnäs. Inlämning sker torsdag 
22 november mellan kl. 12-17 i Konst-
galleriet Hälleforsnäs. 

Max två verk med maxmått 1x1 meter. Alla 
tekniker är välkomna. Digitala verk kräver 
att man medtager egen teknik. Ingen 
avgift. Blankett ifylles på plats. Ingen 
jury, samtliga inlämnade bidrag visas. 
Vernissage lördag 1 december kl. 10-14. 
Utställningen pågår t.o.m. 20 januari 2019. 
Öppettider: Fredag 11-17, lördag-söndag 
10-14. OBS! Stängt 21-23 december 2018.

Bibliotekets gallerirum
Sedan mitten av oktober är det som tidiga-
re varit tidnings- och tidskriftsrum i Flens 
bibliotek nu ett gallerirum. Dagstidningar-
na kommer finnas kvar, men väggarna är 
numer vigda åt utställningar. Syftet med 
detta rum är att skapa en tillgänglig plats 
för konst, kultur och utställningar av alla 
tänkbara slag. Vi hoppas att olika skolpro-
jekt, föreningar, studiecirklar och andra 
kreatörer i framtiden vill använda denna 
plats för att kommunicera sina verksam-
heter och visa upp alster för den breda 
Flenspubliken. 

Gallerirummet invigdes den 15 oktober, 
och den första utställning är producerad av 
Fotoklubben Fokusera Flen.

Nattligt Fokus på Flen
”Vi har valt att fotografera under natten 
för att vi ska kunna visa upp bilder som 
man inte alltid ser från centralorten. Vi 
har också haft en tanke bakom genom-
förandet, vi har experimenterat med ljus, 
vinklar, slutartider och bildbehandling för 
att framhäva våra olika sätt att fotografera.

Vi vill kunna visa Flensborna både olika 
synvinklar från Flen, men också vilka olika 
fotograferingssätt och fotograferingsstilar 
som finns bland våra medlemmar.

Vi hoppas att vi, vid andra tillfällen, kan 
få möjligheten att visa bilder i samma anda. 
Flen i Fokus, men då med ett annat tema. 
Alla alster vi ställer ut är till salu, och vid en 
eventuell försäljning av tavlorna skänker vi 
överskottet till Barncancerfonden”. 

Hanna Nordin
ordförande Fotoklubben Fokusera Flen

Järnvägsstationen på natten. Foto: William Berg

Foto: Jan NilssonFlens centrum. 

!

Amatörsalong 2018

Gallerirummet är öppet
mån–tors 8-19, fre 8-17 
samt lör 10-14. 
Välkomna att njuta av  
det mörka Flen!

Vill du ha en utställning  
i  Gallerirummet? 
Kontakta kulturassistent  
maria.pihl@edu.flen.se
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Eleverna på Stenhammarskolan fick en 
unik historielektion när Julian Better, 
överlevare från Stalins Gulag-läger, 
föreläste.

Julian Betters barndom är likt få andras. 
I december 1937 föds han i det ökända  
Butyrkafängelset, när diktatorn Josef  
Stalins massiva utrensningar pågår för 
fullt.

Några månader tidigare har föräldrarna 
gripits av NKVD, den hemliga polisen 
officiellt kallad Folkkommissariatet för 
inrikes ärenden. Pappan Pawel anklagas 
för kontrarevolutionär verksamhet och 
avrättas, mamman Henrietta döms för 
”misstanke om spionage” till att avtjäna 
fem år i Gulag-lägren.

– Jag kom till ett barnhem som barn till 
folkets fiende, berättar Julian. 

Gulag är samlingsnamnet på det fång-
lägersystem som växte fram i Sovjetunionen  
efter 1929 i syfte att få kontroll över hela 
befolkningen.

Julian Betters bok, ”Jag var barn i Gulag”, 
handlar om de yngsta offren i systemet. 
Barn som, om de överhuvudtaget över-
levde lägerlivet, blev bestulna på såväl sin 
barndom som sina föräldrar.

De levde under vidriga förhållanden där 
svälten och kylan var ständigt närvarande 
och där de flesta av Julians jämnåriga dog.

Men Julian är en av de tursamma. 
– 1943 ”adopteras” jag av en rysk familj, 

det var en otrolig tur, säger han. Familjen 
bodde nära lägret där Julian kunde besöka 
sin mor igen, där hon som fånge arbeta-
de som städerska på laboratoriet. 1945 
återförenas de och återvänder till Polen 
varifrån Julians föräldrar kommit till 
Moskva 1929. 

Det låg en rad osannolika händelser  
bakom att de frisläpps. Händelser Julian  
berättar mer om på sin uppskattade 
föreläsning.

Det var inte förrän åtta år senare, efter 
Stalins död 1953, som den då 16-årige 
Julian får veta sin fars öde.

Magnus Ornhammar
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Född i fångenskap
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Boken ”Jag var barn i Gulag” utkom 2013.

”Den interkulturella förskolan”  
har nyligen släppts i bokhandeln.  
Bakom den står en rad forskare och 
en praktiker – förskolechef Kerstin 
Johansson.

– Det har skrivits många böcker riktade 
mot skolan och skolledarskap när det 
gäller det interkulturella perspektivet men 
inte alls lika många mot förskolan, säger 
Kerstin Johansson som har haft bokens 
redaktör Pirjo Lahdenperä som handleda-
re på bland annat  rektorsutbildningen och 
forskningscirklar.

– När vi talades vid kom jag på idén att 
vi kanske skulle skriva om hur jag omsätter 
forskningen till praktik i mitt ledarskap, 
säger Kerstin som fick i uppdrag att skriva 
bokens sista kapitel medan Pirjo samlade 
flera forskare som står för resten av boken. 

Kerstins kapitel är praktiskt inriktat och 
konkretiserar mycket av vad forskarna 

förmedlar, men även de har egen praktisk 
anknytning.

– Jag blev faktiskt förvånad själv att det 
gick så bra att skriva men jag har erfaren-
het av förskolan och har fått handledning 
och professionellt stöd. Det har varit 
jätteroligt och jag tycker det blev bra, även 
om det var mycket omskrivningar innan 
det blev en klar text.

Boken är främst tänkt som studentlittera-
tur för förskollärare men även till förskole-
chefer. Det finns även tankar på att köpa in 
boken till förskolorna i området. Persona-
len kommer att känna igen sig i boken.

– Det är ju deras och mitt arbete jag 
beskriver. Det blir ytterligare en lärande- 
dimension när pedagogerna läser och 
reflekterar över vad man gjort. Vi slutar 
aldrig att lära och i förskolan lägger vi 
grunden för det livslånga lärandet.

Magnus Ornhammar

Förskolechef  
bakom ny lärobok

Kerstin Johansson har medförfattat ”Den interkulturella förskolan”.

Den 27 september antog Kommunfullmäktige i Flens  
kommun den nya översiktsplanen. Protokollet anslogs på  
Flens kommuns anslagstavla dagen efter.

Den 18 oktober 2018 vann översiktsplanen laga kraft.
Stort tack till alla som medverkat i dialoger och kommit med 
synpunkter. Om ett tag kommer en kortversion av översikts-
planen ut till alla hushåll. Översiktsplanen är digital och finns 
tillgänglig via kommunens hemsida www.flen.se.

Magnus Ornhammar

Översiktsplan Sörmlands hjärta, med plats för alla
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I oktober går utmärkelsen Guldhjärtat 
till ett helt kollektiv för deras gemen-
samma insatser för barnen på för- 
skolan Knekten i Malmköping.

Nomineringen lyder: ”Personalen på 
förskolan Knekten har nominerats till 
Guldhjärtat för deras idoga positiva arbete 
med barnen samt för en välarrangerad 
avslutningsfest vårterminen 2018. Festen 
innehöll en trerätters middag med lekar 
där pedagogerna noggrant sett till att alla 
detaljer för en genuin helhetsupplevelse var 
uppfyllda, i allt från klädsel till dukning, 
mat och mottagande. De förtjusta barnen 
fick alla varsin blomma med en lyckönsk-
ning med sig hem och vårdnadshavare har 
vittnat om hur deras barn talat om kvällen 
långt efteråt och om hur pedagogerna 
skapat ett fantastiskt minne.”

– Vi känner oss överlyckliga, överraskade 
och rörda. Vi hade aldrig kunna gissa oss 
till detta så vi blev alldeles tagna, säger 

pedagogerna som tycker det betyder något 
alldeles extra att det är barnens föräldrar 
som ligger bakom nomineringen.

– Att de ser och uppskattar det vi gör 
med och för deras barn och att de tycker  
vi har en bra verksamhet på förskolan.

Förskolan, som har 25 medarbetare, job-
bar efter en vision: ”När jag blir sedd blir 
jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta 
andra, när jag möter andra lär jag mig”. 

Det innebär att man tillsammans jobbar 
hårt för att skapa en trygg, lustfylld och 
lärorik miljö där barnens lärande och 
utveckling finns med som en ledstjärna i 
det dagliga arbetet.

– I vårt systematiska kvalitetsarbete 
lägger vi stor vikt vid intervjuer av barn 
och pedagogenkäter för att säkerställa ut-
vecklingen och kvalitén på verksamheten.

Förskolan, som ligger i delar av Malma-
skolans tidigare lokaler, har sju avdelning-
ar och 25 medarbetare. Den har funnits 

sedan förra hösten och är en samman-
slagning av de två tidigare förskolorna 
Trumpeten och Sörgården. 

Målet med festen var att skapa en ny tra-
dition där barnen får ett minne från deras 
tid på förskolan. Att de skulle känna sig 
speciella och att de skulle få göra någon-
ting utöver det vanliga. Med tanke på det 
lyckade utfallet är sannolikheten stor för 
att festen är här för att stanna.

Vad är det bästa med att jobba på en 
förskola?

– Det finns så mycket vi upplever som 
positivt. Men en sak som vi upplever som 
extra bra är att trots en dålig dag på jobbet, 
som säkert alla känner igen sig i, så får vi 
alltid glädje och positivitet tillbaka från 
barnen. Att se barnens lärande är såklart 
det som värmer mest i hjärtat. När man ser 
glädjen av att kunna själv och lärt sig något 
nytt.

Magnus Ornhammar

Guldhjärtat till  
uppskattade pedagoger

Guldhjärtat  
Så nominerar du: !
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Guldhjärtat

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. 

Vilken medarbetare gör skillnad i Sörmlands hjärta?
Maila till  
kommunikation@flen.se och  
skriv ”Guldhjärtat” i ämnes raden, 

eller skicka via post till:  
Magnus Ornhammar 
Kommunledningsförvaltningen  
Utredning och strategi, Flens kommun,  
Sveavägen 1, 642 81 Flen.

Det var en glatt 
överraskad skara 
pedagoger som tog 
emot Guldhjärtat av 
kommunchef  
Håkan Bergsten,  
som skymtas längst 
bak i bild.
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Biblioteken i Flens kommun
Släktforskning 
Flens bibliotek
Lördag 27 oktober kl 10-14
Lördag 24 november kl 10-14
Christer Uddin från Katrine-
holm-Flen-Vingåkers släktforskar-
förening hjälper dig att komma 
igång eller komma vidare med din 
släktforskning.

Återbrukspyssel
Flens bibliotek
Tisdag 30 oktober kl 10-11.30 
och 12-13.30
För barn ca 4-12 år
Kom till biblioteket och tillverka 
en fin liten ask av olika spännan-
de återbruksmaterial tillsammans 

med Veronica! Hon hjälper till 
med planering och design av 
asken som du sen får ta med dig 
hem, och hon pratar både svens-
ka, engelska och teckenspråk.
 
Sångaren Folke Andersson
–minnen och musik
Flens bibliotek
Onsdag 7 november kl 15
Katri Andersson berättar och 
spelar skivor. Entré 20 kr. 
Kaffe och kaka ingår.

Sagostunder
Flens bibliotek kl 10-10.30
Tisdag 6 november och  
torsdag 8 november 

Tisdag 4 december och  
torsdag 6 december
För barn från 3 år.

Julklappsdag
Flens bibliotek
Fredag 30 november kl 11-16
Inför första advent skänker vi 
bort böcker från Kulturrådet.
Vi bjuder på kaffe och peppar-
kaka.

Ändrade öppettider
Måndag 12 november är Flens 
bibliotek och tidningsrum öppet 
kl 13-19 och Malmköpings bibli-
otek öppet kl 13-18 på grund av 
utbildning.

Onsdag 14 november är Malm- 
köpings bibliotek öppet kl 9-12 
och 13-17.
Måndag 10, tisdag 11 och onsdag 
12 december är våra bibliotek 
stängda på grund av uppgradering 
av vårt bibliotekssystem.

Språkcaféer
Flens bibliotek
Måndagar kl 9.30-11
Hälleforsnäs bibliotek
Varannan torsdag kl 18-20

Föräldragrupp
Flens bibliotek
Onsdagar kl 10.30-12

Den första april 2014 startade samver-
kansprojektet Stolt mat i Sörmland 
men redan i november 2013 lanserade 
Länsstyrelsen i Sörmland länets och 
Sveriges första Matstrategi – Stolt Mat 
2014 – 2020.

Samverkanskoordinator 
Bengt ”Spider” Jansson 
har uppdraget att utveck-
la konceptet ”Stolt mat i 
Sörmland” genom att ko-
ordinera olika mataktörer 

i länet och samla till en gemensam agenda 
kring den sörmländska maten för att öka 
länet attraktionskraft. Arbetet sker i nära 
samarbetet med LRF, Sörmlands Matklus-
ter och många andra mataktörer i länet.

Olika matevent som slår publikrekord
Sörmlands Matkluster arrangerar tre stora 
matevent i länet. De årligen återkomman-
de och välbesökta arrangemangen Korv 
och Brödfestivalen, Primör och Rabarber-
festen och Aptitrundan och Nyköpings 
kommun arrangerar Midvinterresten.  
Nya event för året är Bondens nära i Nykö-
ping, olika event med drycken i fokus och  
Stolt Mat i Sörmland on tour. 

Stolt Mat inspirerar
Recept i samverkan med Stolt Mat i Sörm-
land och sörmländska mataktörer hittar 
du i Sörmlands Medias gratistidning Extra 
och under hösten kommer begreppet ”Stolt 
Mat i Sörmland on tour” att göra några 

första nedslag i länet och informera om 
den lokalproducerade maten.

Matlagningsprogram på webben
Jonas Hammar är programledare för 
matlagningsprogram där Jonas får besök 
i köket av olika råvaruproducenter eller 
förädlare. Programmen kommer under 
hösten att visas på Sörmlands Medias 
webbplatser och såklart på www.stolt- 
matisormland.se.

Nya projekt på g
STUA kommer som projektägare att starta 
upp två olika spännande projekt under 
hösten.
Culinary Attractions – för dig som vill 
utveckla mat-, dryck- & måltidsupplevelser!
Genom att vara med stärker du din upple-
velse och får bättre koll på vad kunderna 
efterfrågar. Vi kommer erbjuda råd, stöd, 
studiebesök och att hitta återförsäljare till 
de upplevelser som arbetas fram. 

Sörmländsk mat på bordet – ett sam- 
arbetsprojekt som syftar till att utveckla  
en sälj- och distributionsorganisation!
STUA drar igång projektet ”Sörmländsk 
mat på bordet”, vars syfte är att utveckla 
en sälj- och distributionsorganisation 
för att öka försäljning och produktion av 
sörmländska livsmedel. Inom ramen för 
projektet kommer även en digital lösning, 
för paketering, distribution och försälj-
ning, att lanseras. 

Vill du vara med och utveckla mat- 
regionen Sörmland?
Stolt mat i Sörmland vänder sig till dig  
som arbetar med mat, njuter av mat och 
ser mat som en viktig utvecklingsresurs för 
Sörmland. Målgruppen utgörs följaktligen 
av företagare, anställda i privat och offent-
lig verksamhet, beslutsfattare och tjänste-
män i offentlig verksamhet samt personer 
i intresseorganisationer. Alltså, är du jord-
brukare, grönsaksodlare, producerar du 
kött, mjölk, vin, öl eller offentliga måltider. 
Är du kock, krögare, livsmedelshandlare 
eller livsmedelsdistributör, eller arbetar 
du med mat i någon annan form som 
företagare eller anställd, och som verkar i 
Sörmland? I så fall är du varmt välkommen 
att bli en del av oss. Vi tar tacksamt emot 
idéer som kan stärka projektet.

Arbetet genomsyras av 
Passion: Viljan att skapa! 
Vision: Vi är stolta över vår matkultur  
som bidrar till ett godare liv för länets  
invånare och våra besökare 
Mission: Stolt och smart mat för ett  
gott liv!

Fortsatt vind i seglen för 
matregionen Sörmland

Anmäl gärna  
ditt intresse till:
Bengt Jansson, samverkanskoordinator
bengt.jansson@spiderevent.se  
070–598 05 55
www.stoltmatisormland.se 
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Snart flödar det nya vattnet i ledningarna hos alla med kommu-
nalt vatten i tätorterna Flen, Skebokvarn, Sparreholm, Mellösa 
och Hälleforsnäs. Så fort datumet för omkopplingen är bestämt 
på-börjas nedräkningen, så håll utkik!

Överföringsledningen från Katrineholm till Flen har byggts för 
att säkerställa ett dricksvatten med god kvalité även för komman-
de generationer.

Godaste kranvattnet i Sörmland
Flen får ett av Sveriges 18 godaste kranvatten och det godaste  
i Sörmland! 2015 utsågs vattnet till vinnare i regionfinalen i 
Svenskt Vattens tävling om det bästa kranvattnet med motivering 
”Törstsläckare av klass” och ”Finstämt med spröd, fin ton”. 

Det nya vattnet har annan smak, lukt och hårdhet än dagens  
vatten i Flen. Idag är det ett mjukt vatten (pH 2,5) och det nya  
vattnet är medelhårt (pH 6,0), vilket innebär att du exempelvis  
kan behöva justera doseringen av tvättmedel.

Vad kan hända vid omkopplingen?
Det kan dröja innan vattnet når just din kran. Bor du långt  
ifrån omkopplingspunkten kan det ta omkring ett par veckor.  
När det nya vattnet transporteras genom ledningarna kan vattnet 
bli missfärgat. Missfärgat vatten kan även uppstå lång tid efter  
omkopplingen.

Missfärgningen beror på att avlagringar, bestående av ämnen 
som naturligt förekommer i dricksvattnet, släpper från insidan 
av röret. Det är inte farligt att dricka missfärgat vatten, även om 
det inte ser så trevligt ut. Har ditt vatten blivit missfärgat efter 
omkopplingen så kontakta Sörmland Vattens kundservice och 
meddela detta.

Om det kommer in luft i ledningarna kan vattnet bli vitt eller  
se mjölkaktigt ut men går utmärkt att dricka. Det kan också 
uppstå tryckförändringar. Dåligt vattentryck kan bero på att silar 
i kranar satt igen sig men det kan också tyda på en vattenläcka.

Missfärgat vatten  
efter omkopplingen 
– kontakta Sörmland 
Vatten!

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sorm- 
landvatten.se

Formulär på hemsidan: 
www.sormlandvatten.se/formular/
felanmalan

Snart får Flen nytt kranvatten! 

Missfärgat vatten, tryckförändringar och vad du kan göra

Läs mer om omkopplingen och Flens nya vatten på www.sormlandvatten.se.
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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
27 oktober — 14 december 2018

OBS!
Om du vill ha med ditt evenemang till nästanummer, lördag 15/12, måste det skrivasin på www.flen.se/evenemangsenast fredag 30/11.

Temaeftermiddag  Anhörigstödet
31 oktober 13:30-15:30, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Tema: Sorg och samtal, 
stöd som kyrkan kan erbjuda. Anders 
Lagbo, präst, berättar.
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt 
Bron

Stick kafé
1, 8, 15, 22, 29 november 14-16, KaCa’s 
kafé Malmköping
Arrangör: Stick kafé i Malmköping

Öppet hus
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 november  
9-11:30, församlingshemmet, Flen
För barnledig med barn mellan 0-5 år, 
vi träffas, umgås och sjunger, fika till 
självkostnadspris.
Arrangör: Svenska kyrkan, Flen 
Helgesta, Hyltinge församling

Höstlovskul
1 november 10-20, The Culture House/
Amazon Flen. Rytmer, halloween- 
pyssel, ansiktsmålning, dans, bild-
konst m.m. Vi gör en egen version av  
Michael Jackson’s THRILLER.
Arrangör: FlenVärldsOrkester/ 
TheCultureHouse

Frukostbricka
2, 9, 16, 23, 30 november 8:30-10, 
Flens bowlingscafé. Fredagar – Unna 
dig/er en frukostbricka hos oss.
Arrangör: Flens bowlingscafé

Söndagscafé 
4, 11, 18, 25 november  12-16. Ske-
bokvarnsgården. Upptäck trivseln 
i Bygdecaféet. Ett sextiotal av 
Bygderådets medlemmar turas om 
att i par eller flera personer sköta om 
serveringen.
Arrangör: Skebokvarns bygderåd 

VECKA 45
Måndagscafè på Bron
5 november 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. ”Möte med Massajerna” 
Lowe Knopp berättar och visar bilder.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun,  ABF

Framtidsseminarium
7 november 11:30-17, Bruket Hälle-
forsnäs. Framtidens museiupplevelse. 
Arrangör: STUA

Caféträffar
8, 22 november 12-14:30, församlings-
hemmet, Flen. Caféträffar varannan 
torsdag. Smörgås och kaffe säljs och 
varje gång har vi en programpunkt. 
Arrangör: Svenska kyrkan, Flen 
Helgesta, Hyltinge församling

Besök på Stavtorps Honung och 
Musteri
11 november 10:30, Stavtorps Musteri 
Malmköping
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen

VECKA 46
Måndagscafè på Bron
12 november 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Sång och musik med Viol-
cittrorna. Kaffe och smörgås serveras. 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Anhörigcafé
14 november 17-19:30, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Du som är, eller har varit 
anhörigvårdare är välkommen in och 
prata med personalen på Anhörig-
stödet, ta en kopp kaffe, träffa andra 
anhöriga och på plats finns också möj-
lighet att få avslappnande taktilmassa-
ge, ca. 20 min. (för att boka massage 
ring 0157-43 08 08)
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt 
Bron

Pensionärsdans
15 november 13-16, Föreningsborg 
Bettna. Dans till Christer Eklunds  
orkester, servering finns. Entré 100:- 
Stor gratis parkering 
Arrangör: PRO Bettna

VECKA 47
Måndagscafè på Bron
19 november 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. ” Vi minns vårt gamla Flen” 
Lars-Åke Malmberg och Hasse Ljung-
stedt berättar och visar bilder.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Frimärksafton
20 november 18:30-21, Sveavägen 
3 Flen. Frimärksafton med Flens 
Frimärksklubb med frimärksbyte  och 
andra filatelistiska aktiviter
Arrangör: Flens Frimärksklubb

Tisdagsträff
20 november 14:00, Götgatan 10 Flen
Jard Samuelson sjunger på temat 
”Från läsarsång till country”
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Temaeftermiddag  Anhörigstödet
21 november, Prins Wilhelms Torg 1 
Flen. Tema: Stöd från kommunen. Har 
du någon närstående som behöver 
hjälp och stöd från dig på grund av 
långvarig sjukdom, funktionsnedsätt-
ning eller ålder? Biståndshandläggare 
och arbetsterapeut berättar vilka 
insatser och hjälpmedel det finns som 
kan underlätta.
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt 
Bron

Julpyssel på Trädgårn
22 november 18-20, Kyrkvägen 8 Flen
Vi pysslar som vanligt med julgrupper 
mm. och har trevligt tillsammans.
Arrangör: Flensbygdens Trädgårds-
förening

Amatörsalong – inlämning
22 november 12-17, Konstgalleriet 
Hälleforsnäs. Välkommen att lämna 
in verk till Amatörsalong. Max 2 verk 
med maxmått 1 x 1 m. Alla tekniker 
välkomna. Digitala verk kräver att 
egen teknik medtages.  Alla verk visas. 
Ingen jury. Ingen avgift. Blankett ifyl-
les på plats. Inlämning endast denna 
dag kl. 12-17.
Arrangör: Kulturenheten Flens 
kommun

VECKA 43
Halloweenspårväg 
27 oktober  16-20, Museispårvägen 
Malmköping. Vi erbjuder en extra dag 
öppet med Halloweentema. 
Arrangör: Museispårvägen  
Malmköping

Söndagscafé 
28 oktober  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

Söndagsöppet med café
28 oktober 12-16, Orresta gård Flen
Söndagsöppet  med café. Orresta 
Gård byggnadsminnet mitt i Flen med 
anor från tre sekel.
Arrangör: Orresta Gård

Brev till Mamma – Musikteater
28 oktober 15-16, Teater Klämman 
Mellösa. Vi visar musikteatern,  
Brev till Mamma.
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
Teater Klämman, ABF

Teater; Två systrar och en  
begravning
28 oktober  15-18, Lindersborgs 
Bygdegård Malmköping. Välkomna 
till bygdegården på ett familjedrama 
om drömmar och förhoppningar i 
katastrofal kollision. Komik, dramatik 
och en rejäl dos musik i en historia att 
känna igen.
Arangör: Lindersborgs Bygdegårds-
förening

VECKA 44
Måndagscafè på Bron
29 oktober 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Kenneth Willgren och Jas-
mine sjunger visor, Edith Piaf , m.m. 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun,  ABF

Öppet hus
30 oktober, 9-11:30, församlings- 
hemmet Flen. För barnledig med barn 
mellan 0-5 år, vi träffas, umgås och 
sjunger, fika till självkostnadspris.
Arrangör: Svenska kyrkan, Flen 
Helgesta, Hyltinge församling

Jard Samuelson.
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VECKA 50
Måndagscafè på Bron
10 december 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Julvisor och jul-allsång 
med Margareta. Kaffe och smörgås 
serveras.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Tisdagsträff
11 december 14:00, Götgatan 10 Flen
Sång och musik i adventstid med Sara-
band, Malmköping
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Vill du nå ut med ditt arrangemang och få fler besökare?
Många besöker våra hemsidor flen.se och visitflen.se för att se 
vad som är på gång i kommunen. 

På dessa sidor finns möjlighet för dig att fylla i ett formulär för 
att tipsa om just ditt evenemang. Mallen är lätt att förstå och har 
vissa tvingande fält såsom en bild och en kartposition.

Kör du fast är du välkommen att ringa eller maila oss på turist-
byrån så vägleder vi dig.

Alla evenemangsförslag som skickas in publiceras också i Glim-
ten som delas ut till alla ortsbor, företag och cirka 1 400 sommar-
hushåll i Flens kommun.

Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet i Glimten men 
tar med inledningen som vi hämtar från flen.se eller visitflen.se 
där arrangören publicerat det.

Missa inte att synas här!
Flens turistbyrå 0157-43 09 96  mail: turism@flen.se

Välkomna till oss på Järnvägshotellet i Flen,  
så visar vi gärna hur ni går tillväga för att lägga in 
era evenemang i evenemangskalendern på vår  
hemsida www.visitflen.se.

Utbildningstillfällen på Järnvägshotellet:
Onsdagar 7, 21 november 13-15.

Tipsa om ert evenemang! 
Vi reserverar oss för ev ändringar/felskrivningar.

Caféträffar
6 december 12-14:30, församlings-
hemmet, Flen. Caféträffar varannan 
torsdag. Smörgås och kaffe säljs och 
varje gång har vi en programpunkt. 
Arrangör: Svenska kyrkan, Flen 
Helgesta, Hyltinge församling

Julmarknad
8, 9 december 10-16, Malmköping
Julmarknad i hela Malmköping med 
mycket känsla och snö!
Arrangör: Malmköpingsortens Hem-
bygdsförening

Tomtespårvägstrafik 
8 december 11-15, Museispårvägen 
Malmköping. Spårvagnstrafik med 
tomtar på Museispårvägen lördagen 
den 8 december klockan 11:00-15:00.
Arrangör: Museispårvägen Malm-
köping

Jul i Nostalgimuseet
8 december 11-15, Nostalgimuseet 
Sparreholm. Upplev gammaldags jul i 
våra affärsmiljöer. Handla nostalgiska 
julklappar i vår lanthandel.
Arrangör: Gråfors Samlingar

Jul i Sparreholm
8 december 11-15, Sparreholm
Hantverksmarknad med försälj-
ning av stickat och tovat, hemvävt, 
skinn, tomtar, julgranar, hembakat, 
varmkorv, våfflor och mycket mer vid 
Ullspinneriet. Föreningsinformation, 
bildutställning, musikunderhållning 
och kaffeservering i Folkets hus.  
Gammaldags Jul i Nostalgimuseet  
(se separat info).
Arrangör: Hantverkshuset och  
Bygderådet i Sparreholm

Jul och Hjulmarknadsresa
24 november. Årets julmarknadsresa 
går till Taxinge slott och Hjulmarkna-
den i Solna. Tågstopp i Hälleforsnäs. 
Läs mer om evenemanget på visitflen.se
Arrangör: Föreningen Sörmlands 
Veteran Järnväg/FSVJ

VECKA 48
Måndagscafè på Bron
26 november 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Sång och musik med 
Hasse och Sören. Kaffe med smörgås 
serveras.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Drop in fika
28 november 13:30-15:30, Prins Wil-
helms Torg 1 Flen
Du som är, eller har varit anhörigvår-
dare är välkommen, vi dukar upp för 
fika; Kaffe , te och smörgås. Kom in 
och träffa andra anhöriga och få en 
pratstund med oss som arbetar på 
Anhörigstödet Träffpunkt Bron.
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt 
Bron

Vernissage Amatörsalong
1 december 10-14, Hälleforsnäs konst-
galleri. Välkommen till vernissage av 
årets Amatörsalong. Öppet kl. 10-14.
Utställningen pågår t.o.m. 27/1 2019.
Öppet: fredagar 11-17, lördag–söndag 
10-14.
Arrangör: Kulturenheten Flens 
kommun

Julmys på Klämman
1–13 december 13:00-21:00, Teater 
Klämman Mellösa. (Ingen förbokning 
krävs, gäller ej 9/12 som redan är 
abonnerad och fullsatt!) 14–15/12,  
öppet 17-23, julkväll med Alpen Kapel-
le! (endast förbokning dessa 2 dagar)
Nu slår vi på stort och har öppet 15 
dagar i sträck!
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
ABF, Teater Klämman

Söndagscafé 
2, 9 december 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

Julmys i hembygdsgården
2 december 13-15, Hembygdsgården 
Sparreholm. Hyltinge hembygdsför-
ening bjuder in till julmys med advent-
skaffe och stor kakbuffé i hembygds-
gården. Koppla av från julbestyren 
och ta en eftermiddagsfika med dina 
vänner. Julmys till Sparreholmarna 
som spelar julmusik och njut i vår 
hemtrevliga kaffeservering 
Arrangör: Hyltinge hembygdsförening

VECKA 49
Måndagscafè på Bron
3 december 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Gabriella Andersson-Sam-
bou visar och ger tips hur vi kan göra 
fina julgrupper.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Öppet hus
4, 6, 11, 13 december 9-11:30, försam-
lingshemmet, Flen. För barnledig med 
barn mellan 0-5 år, vi träffas, umgås 
och sjunger, fika till självkostnadspris.
Arrangör: Svenska kyrkan, Flen 
Helgesta, Hyltinge församling

Anhörigcafé
5 december 17-19:30, Prins Wilhelms 
Torg 1 Flen. Du som är, eller har varit 
anhörigvårdare är välkommen in och 
prata med personalen på Anhörig-
stödet, ta en kopp kaffe, träffa andra 
anhöriga och på plats finns också  
möjlighet att få avslappnande taktil- 
massage, ca, 20 min. (för att boka 
massage ring 0157-43 08 08)
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt 
Bron

Stick káfé
6, 13 december 14-16, KaCa´s kafé 
Malmköping. Torsdagar 14-16
Arrangör: Stick kafé i Malmköping

Julkväll med Alpen Kapelle på Klämman. 
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B
AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Jag växte upp i en liten fridfull by i Irak. Utbildade mig  
till kemist, men hann aldrig göra karriär inom mitt yrkes- 
område. Kriget mellan USA och Saddam Husein kom  
emellan och 1999 flydde jag till Tyskland och Karlsruhe,  

med 300 000 invånare. Där jobbade jag på Hilton hotell och där träffade 
jag min fru Sonya, som var tandsköterska. Sonya trivdes bättre i Karlsruhe 
än vad jag gjorde. Jag var van vid lugnet i den lilla byn och blev stressad  
av alla människor och bilar, av bullret och det höga tempot.
 
Men när vi fick vår son Anton började Sonya också fundera över om  
det kanske inte var bättre för honom att växa upp i en mindre ort med 
nära till allt. Rani, en av mina barndomskompisar, jobbar här i Sparreholms 
kiosk & grill. Han peppade oss att vi skulle flytta hit, lockade med att det 
fanns ett ledigt jobb åt mig i kiosken.

Sonya och jag pratade igenom saken och kom överens om att vi skulle  
ta chansen. Vi kunde ju alltid flytta tillbaka till Tyskland igen, om det inte 
skulle fungera för oss här.

Nu har vi bott här i tre år och har fått en liten ettårig dotter, Marita. Vi har 
köpt en villa som vi renoverar och vi trivs väldigt bra, både Sonya och jag.  
Det är lugnt och skönt, Sparreholmsborna är snälla och alla känner alla. 
Precis som jag är van vid från min hemby i Irak, och som jag vill att det  
ska vara.

På tal om min dotter så kom hon till världen 16 augusti, exakt samma 
datum som Anton föddes. Två syskon med samma födelsedag, det kan 
inte vara särskilt vanligt. Anton går i förskolan och Sonya är mammaledig 
med Marita. 

Jag har aldrig varit någon idrottsman, heller aldrig intresserad av att  
titta på fotboll eller andra sporter. Är mer intresserad av kultur än idrott, 
framför allt av att måla och göra egna skulpturer av lera och gips. Ibland 
jobbar jag även i trä.

Men jag vill poängtera att jag inte är särskilt duktig. Jag håller på för att  
det är kul och för att jag trivs med att se ett konstverk växa fram, sakta 
men säkert. Att ställa ut eller sälja mina alster har jag aldrig ens funderat 
över. Och nu hinner jag inte med det där alls, nästan all ledig tid går åt till 
att renovera huset.

Efter tre år i Sverige har jag lärt mig att prata hygglig svenska, mest genom 
att prata med kunderna i kiosken. SFI eller några andra språkkurser har jag 
inte gått. Det gäller att vara lyhörd och våga fråga om man inte förstår. 

Hur jag lyckades berätta det här på svenska? Det gick riktigt skapligt. Men 
min kompis Rani var bussig och hoppade in och tolkade vid några tillfällen.

Berättat för: Ulf Bertilsson
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Samir Santa:
” Det är lugnt och skönt,  
Sparreholmsborna är snälla!”

Namn: Samir Santa

Ålder: 42

Bor: Villa i Sparreholm

Familj: Fru Sonya och barnen Anton, 4 år och Marita, 1.

Arbete: Jobbar i Sparreholms kiosk & grill. 

Fritid: Reparerar huset. Målar tavlor och gör skulpturer  
i lera och gips – på hobbynivå. 

Samir Santa och hans familj lämnade tyska Karlsruhe 
för Sverige och Sparreholm för tre år sedan. När han 
kom hit var det redan klart med att han skulle få jobb 
i Sparreholms grillkiosk.

I Flens kommun bor nära 17 000 invånare,  
alla med något att berätta. I den här serien får  
du träffa både vanliga och ovanliga invånare.


