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Välkommen!
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Möt eldsjälarna som håller Dunkers byabusslinje vid liv.

n Innehålln Inledare

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

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

Gunnar Jansson, 
trotjänare bakom 
ratten
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Så här i december när frosten 
lägger sig som florsocker över 
ängarna och den låga solen 
skapar långa vackra skuggor  
är det en fin tid för eftertänk-

samhet. För min och mina medarbetares 
del på Kulturenheten är det första året  
då vi arbetat utifrån kommunens nya  
Kulturplan. Hur har året varit? Vad är  
vi nöjda med? Vad ska vi utveckla?  
På Kulturens sidor här i Glimten kan 
ni läsa om några av alla aktiviteter som 
genomförts under 2018.

Att arbeta med Flens kommuns kultur- 
utveckling är en förmån. Det finns en 
mångfald av engagerade kulturaktörer i 
kommunen och föreningslivet är aktivt. 
Nästa år fortsätter arbetet med att synlig-
göra kulturen och tillsammans skapa en 
allt bättre kommun att både verka och  
leva i. Kommunens kulturenhet kommer 
bland annat att starta upp ett nyhetsbrev 
som du kan prenumerera på. Om du är 
intresserad, mejla din e-postadress till: 
kultur@edu.flen.se

Passa på att redan nu i december ta med 
familj och vänner på ett kulturevenemang 
i kommunen. Ett fint sätt att få tid för 
tankar, plats för julstämning och dessutom 
få en anledning att träffas. Du får många 
fina tips på aktiviteter här i tidningen.

Som enhetschef för kulturen i Flens  
kommun vill jag även passa på att  
tacka för året som gått och önska ett  
Gott Nytt Kulturår, 2019.

Inger Zetterström 
Karlsson

kulturchef
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n Smått & Gott
Plockredaktör: Magnus Ornhammar

Civilförsvarsförbundet 
informerar
Genom FRG stärker vi trygghet och säkerhet för alla som bor och 
verkar inom kommunen. Civil Flen har avtal med kommunen som 
stärker kommunens förmåga genom sextio FRG-medlemmar vid 
en samhällsstörning eller kris.

Vi har specialkompetenser och utrustning genom samarbete med 
frivilliga försvarsorganisationer; FAK, Frivilliga Automobilkåren, SLK, 
Svenska Lottakåren, SBS, Svenska Blå Stjärnan, FRO Frivilliga Radio-Or-
ganisationen, SRK, Svenska Röda korset och FVRF, Flygvapenfrivilliga.
 Vi kan användas för många olika uppgifter; informationsspridning – vi 
har femton olika språk i FRG, bemanning av trygghetspunkter, evakue-
ring, snöjröjning och stormröjning, hjälp till räddningstjänst vid brand.
 Vi har utbildningarna på SFI, olika föreningar och bland skolans elev-
er. Vår utbildning ”Minst 72 timmar” om egenansvar vid katastrofer 
riktar sig till vuxna och barn. Riktad till allmänheten är den kostnadsfri 
och den kan köpas av företag för deras anställda. Vi förmedlar även 
hjärtstartare och utbildar i första hjälpen och HLR.

Under perioden 5 november till  
7 januari är telefontiden till hand- 
läggarna på utredningsenheten 
för Äldre och personer med 
Funktionsnedsättning begränsad 
mellan kl 9-10.

Telefontiden är ändrad på grund av 
införande av ett nytt verksamhets-
system. 
  Vi hoppas du har överseende 
med detta. Kommer du inte fram på 
telefontiden eller önskar du kontakt 
med oss på övrig tid så går det bra 
att ringa växeln (0157-43 00 00)  
och lämna ett meddelande så åter-
kopplar vi så fort vi kan.

Hon är bosatt och verksam i 
Härnösand, tidigare i Östersund, 
och har engagerat sig i samernas 
livsvillkor, deras kamp för den nu-
tida tillvaro och för den samiska 
kulturen.
 ”Jag vill i min textilkonst ge 
naturen en röst och skildra en 
plundrande samtid som för med 
sig en skoningslös svärta.”
 ”Mina berättelser om ett explo-
aterat Norrland och en undan-
trängd urbefolkning är arketypisk 
nutidspoesi uttryckt i broderi.”
Linda Lasson har under de se-
naste åren rönt stora framgångar 
och fått mycket uppmärksamhet 
för sina bilder. Hon har medver-

kat och deltagit i utställningar 
förutom i Sverige, i Frankrike, 
Spanien, London och New York.

Vi ser fram emot en spännande 
början på 2019 med denna vikti-
ga och annorlunda utställning i 
Konstgalleriet Hälleforsnäs.
Vernissage lördag 26/1 2019  
kl. 10-14.
Utställningen pågår t.o.m. 24/3.
Öppet: Fredag 11-17,  
lördag-söndag 10-14.
Info: karin.ogren@flen.se  
0157 - 43 09 74
Mera info om Linda Lasson finns 
på hennes hemsida: 
lindalasson.hemsida24.se

Begränsade  
telefontider 
handläggare

Flen frånvarande i 
medborgar- 
undersökning

SCB:s årliga medborgarundersök-
ning släpps i slutet av december 
och vanligtvis är Flen en av de 
deltagande kommunerna. 2018 är 
Flen dock inte representerat efter 
att en administrativ miss inträf-
fat. Flens kommun undersöker 
alternativa möjligheter till att samla 
in medborgarnas synpunkter och 
beklagar detta missöde. 

Tider allmän-
hetens åkning 
i GB-hallen
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Linda Lasson är textilkonstnären som broderar sina bilder i fria 
stygn med svart sytråd på armeringsväv. Intrycket blir luftigt 
organiskt och med en grafisk prägel. 

Idrottsgalan 2019
Nu är det dags att rösta fram dina 
favoriter till Idrottsgalan!
Från den 18 december till 27 januari 
kan du hitta finalisterna och röstfor-
muläret på www.flen.se/idrottsgala
 Flens Idrottsgala går av stapeln 
fredag den 1 februari. Läs mer på 
webben hur du gör för att köpa 
din biljett! Förutom mingel, buffé 
med dryck och hyllningar till alla 
pristagare bjuder vi i år på högklas-
sig musikalisk underhållning. Vi är 
väldigt glada att kunna presentera 
att Flens Världsorkester står för 
underhållningen.

Linda Lasson ställer ut  
i Konstgalleriet Hälleforsnäs
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Tider i januari hittar du på 
www.flen.se. Skridskor från storlek 
24 och uppåt samt hjälmar finns att 
låna i ishallen på helger. Kom ihåg 
att ta på skridskor i båsen! Gå inte i 
ishallen med skridskor på!

Ons 19/12: Öppnar 14

Mån 24/12 Stängt

Tis 25/12 Stängt

Ons 26/12 kl. 10.00 - 16.00

Tors 27/12 kl. 12.00 - 20.00

Fre 29/12 kl. 06.30 - 19.30

Lör 29/12 kl. 10.00 - 16.00

Sön 30/12 kl. 10.00 - 16.00

Mån 31/12 Stängt

Tis 1/1 Stängt

Ons 2/1 kl.12.00 - 20.00

Tors 3/1 kl. 12.00 - 20.00

Fre 4/1 kl. 06.30 - 19.30

Lör 5/1 kl. 10.00 - 16.00

Sön 6/1 Stängt

Fr.o.m. 7/1 ordinarie öppettider.

Lör 15/12 kl. 10 - 15 med klubba

Sön 16/12 kl. 11.30 - 15 utan klubba

Lör 22/12 kl.10 - 15 med klubba

Sön 23/12 kl.11.30 - 15 utan klubba

Ons 26/12 kl. 10 - 17 med klubba

Tors 27/12 kl. 10 - 17 utan klubba

Fre 28/12 kl. 10 - 15 med klubba

Lör 29/12 kl. 10 - 15 med klubba

Sön 30/12 kl. 11.30 - 15 utan klubba

Mån 31/12 kl. 10 - 15 med klubba

Simhallens öppet- 
tider i jul och nyår:

P.g.a. allergier är det förbud mot  
all form av nötter och frön i ishallen 
och i omklädningsrummen samt i 
sim- och sporthallen.
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KaCaś café slog upp dörrarna 1 februari 2018. När vi 
besöker kaféet har tio månader nu gått.
Systrarna Katharina och Caroline säger 
med en mun – Det här med att driva café 
är riktigt, riktigt roligt!

Vilket mottagande vi fått i Malmköping 
– helt fantastiskt. Malmköpingsborna går 
man ur huse för att fika här hos oss. Under 
sommarmånaderna blandades kaffesugna 
ortsbor med massor av sommargäster och 
turister. Det var dagar då köerna ringlade 
långt ut på torget.

– Gammaldags Marknad är en dag vi 
sent ska glömma, en strid ström av gäster, 
detta resulterade i stor succe och kassa-
rekord - 100-talet räkmackor och cirka 
200 gobitar av våra favoriter, Silviakaka, 
kardemummakaka och budapestbakelse.

– Den varma sommaren var faktiskt 
inga problem för oss. Vi hade extraöppet 
på torgkvällarna, då gick ismaskinen på 
högtryck, musikanter och besökare bjöds 
på isvatten och njöt av kylan från vår AC.

– Samarbetet med Idéfarmen som genom-
förde eventet SYNK drog så många gäster 
att vår kyl tömdes på mackor 3 gånger!

Novemberminglet då nära nog alla 
butiker samt kafeét med minimarknad var 
öppet blev också en överraskningarnas 
dag. 

Julebröd ur vårt sortiment kan med 
fördel beställas och hämtas senast 23/12.

Mingelkvällar under jan – feb och mars 
alltså innan påsk och innan alla andra vår/
sommararrangemang drar igång, dessa är 
återkommande under kommande höst.

God Jul och varmt välkomna önskar vi  
till alla våra cafégäster och Glimtenläsare!

ÖPPETTIDER
Onsdag - fredag  10 - 18
Lördag - söndag  10 - 15
Ändrade öppettider på storhelger.

Kaféerna  
laddar för jul

Kom i julstämning  

med julfika och  
julmusik…

Huset byggdes 1826 för skolverksamhet 
och var så ända fram till 2009. Här kan ni 
stanna till för en lättare lunch eller fika, 
handla hantverk/inredning, eller varför 
inte något gott från handelsboden. På 
övervåningen finns gymnastiksalen kvar 
och används som lekrum med bland annat 
pingisbord.

I vårt kafé satsar vi på hembakade bakverk 
och smörgåsar av olika slag. Vi serverar 
även lättare maträtter såsom sallader, 
kallskuret, varma pajer och panini med 
eller utan sallad. Självklart serverar vi gott 
bryggkaffe men också latte, cappucino, 
chailatte och en mängd olika tesorter med 
mera.

I Handelsboden och Inredningsbutiken 
hittar man hantverk- och mindre inred-
ningsprodukter. Vi stödjer och säljer även 

lokalproducerade varor från producenter 
och hantverkare i närområdet.

Stor parkering som lämpar sig bra förut-
om för bilar även bussar och motorcyklar.

Förutom att vi är ett café i en unik miljö 
har vi också en del evenemang.

ÖPPETTIDER
I december och januari har caféet 
öppet kl. 11.00 - 17.00 följande datum:

15 – 16/12, 27 – 30/12, 1 – 6/1 samt 25 – 27/1
äger följande evenemang rum:
Julmarknad 15 – 16 /12 kl. 11.00-16.00
Afternoon Tea 27/12 kl. 16.00
Konsert med efterföljande dans  
2/1 kl. 19.00-24.00 (artist inte bokad ännu)
Afternoon Tea 3/12 kl. 18.00
Spelmansstämma 5/1 kl. 14.00 - 24.00 
med spelkurs kl. 11.00 - 14.00

Mer info om caféet och evenemangen 
hittar man på www.sigridslund.se

Sigridslunds Café & Handelsbod hittar man 
i det natursköna landskapet i Årdala, mellan Nyköping och Sparreholm. 
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Här följer ett axplock av konserter inför  
helgerna. Dessa och fler tips om julevenemang 
hittar ni även på flen.se/evenemang.

Julmusik på  
biblioteket i Flen
Julmusik på Flens bibliotek med  
Sparreholmarna.
TID: Onsdag 19 december
Vi bjuder på glögg och pepparkaka.
Flen Bibliotek
Kontakt, Lena Carlsson 0157– 43 09 64

Christmas Carols
Christmas Carols med Ray & Maarit 
Cooper på Ekenäs Kvarn 
TID: 21 och 22 december kl. 16.00 - 18.00
Engelska traditionella julsånger.  
Nicklas Lantz läser Tomten.
Engelskt/svenskt julfika i pausen. 
Julförsäljning. Förbokning gäller.
Hör av dig till Sara på,  
salomonsson_sara@hotmail.com  
eller ring 073-833 689 07

Julkonsert med  
LoVisakören  
i Bettna kyrka 
Två fina julkonserter med LoVisakören.
TID: Annandagjul 26 december kl 15.00  
och 17.00. Biljetter 50:-/st. Endast förköp!
Medverkande: Louise Engström-Lindgren, 
Gustav Andersson,piano - orgel 
Maria och Andreas Odswall, flöjt, Jonny 
Björk, kontrabas och Per- Arne Karlsson, 
blockflöjt och klockspel.
Bettna Församling
Kontakt: Louise Engström-Lindgren 
tfn: 070-640 31 20

Flens Kyrkokör – 
Trettondagskonsert 
Den traditionella Trettondagskonserten 
i Flens kyrka. Med årets Trettondags-
konsert inleder Flens Kyrkokör sitt 
jubileumsår.
TID: 6 jan 2019 kl.15.00 - 16.30
Kören bildades 1919. 100 -årsfirandet 
kommer attt ske med framträdanden och 
konserter under 2019.
Flens kyrka
Kontakt Gunbritt Solberg  
tfn: 070-636 02 64, 
gunbritt.solberg@telia.com
Se mer om Flens Kyrkokör i en separat 
artikel på sidan 13.

Charleys Tant 
Kung Blackes Gycklare spelar  
Charleys TAnt. En fars i två akter  
av Brandon Thomas.
TID: 13,19, 20, 26, 27 januari samt  
2 februari
Kaffe och smörgås i pausen
Biljetter bokas på biblioteket i Flen,  
tfn: 0157 - 43 09 64
Vadsbro - Blacksta Föreningsgård
Kontakt, Krister Karlsson,  
tfn: 0707 - 81 22 30
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Julen närmar sig och för många som är 
uppvuxna i Sverige är vissa traditioner 
självklara. Men hur ser det ut med 
firande av högtider bland människor 
från andra länder, som nu bor här i 
Flens kommun?

Sahar Selim kommer från Palestina och 
är muslim. Några av traditionerna vid 
muslimska högtider går till såhär i hennes 
hemland: 

Vid Eid al-fitr, som kommer precis efter 
Ramadan, dekorerar folk gatorna och sina 
hem, bakar olika slags kakor och köper nya 
kläder. Första dagen på högtiden går man 
till sina anhörigas gravar med blommor 
och ber till Gud att de döda mår bra och 
trivs där uppe i himlen. Sedan går man till 
moskén och ber och efter det besöker man 
släktingar och ger varandra presenter. 

Två månader senare kommer Eid al-ad-
ha. Vid den högtiden slaktas får som delas 
ut till de fattiga. 

Sahar, som kom till Sverige 2011, har tre 
barn och med familjen firar hon numera 
även svensk jul. 

– Jag tycker det är fint och roligt med 
den svenska julen.

Shadwa Haki är från Syrien och är också 
hon muslim. Hon berättar att nyårsfirande 
är stort i Syrien. 

– Vi tar fram julpynt och det blir dekore-
rat även i städerna. Du kan inte föreställa 
dig hur fint det blir! Vi samlas, familj och 
vänner. Vi har mycket aktiviteter som 
tävlingar och danser, äter och dricker gott. 
Klockan tolv går vi ut och tittar på fyr-
verkerier och alla blir jätteglada, speciellt 
barnen. 

Till Eid al-fitr, nämner Shadwa precis 
som Sahar, ska man ha nya kläder. Och 
under Eid al-adha tänker man mest på 
barnen. 

– Barnen får pengar och kan senare 
köpa vad de själva vill. Vi tar med dem till 
lekplatser och hästgårdar, allt som gör dem 
glada. Vi besöker också våra föräldrar och 
gratulerar dem. Några speciella godsaker 
under Eid al-adha är baklava och kaek. 
Men av högtiderna tycker jag ändå mest 
om nyår, då hela staden blir så fin.

Shadwa har varit i Sverige fyra och ett 
halvt år och har tre barn. 

– Vi trivs jättemycket här. Även om alla 
tycker det är så kallt, tycker vi i min familj 
mer om det än om värme. 

Meskerem Bekele från Etiopien bor 
i Sverige sedan sex år. Hon och hennes 
familj är kristna. I Etiopien firar man jul 
6 eller 7 januari, alltså samtidigt som den 
svenska Trettondagshelgen. 

– Vi gör iordning krubba och har julgran 
som vi sätter ljus och lampor i. Vi äter 
särskild mat, en kycklingrätt med stark 

peppar och injera, bröd. Vi kokar också ett 
speciellt kaffe som vi bjuder grannarna på, 
med särskilda bakverk till. På morgonen 
ger vi varandra presenter, vi har ingen 
jultomte. På natten innan går vi i kyrkan 
klockan tolv och sedan, nästa dag, äter 
vi allt gott. God Jul på amhariska heter 
Melkam Genna! Det är fint här i Sverige 
med snö vid jul, i Etiopien är det sommar 
då. Jag har en fyraårig son och vi ska fira 
jul hemma tillsammans med kompisar.

Yodit Berhane kommer från Eritrea,  
men har bott större delen av sitt liv i  
Saudiarabien innan hon kom till Sverige 
för två år sedan. Yodit har tre barn.  
Familjen är kristna och i deras tradition 
firar man jul framförallt 6 januari. 

– Då köper vi nya kläder, zurya. Det är 
traditionella vita kläder från Eritrea. Vi gör 
inbakade flätor i håret. Vi lagar eritreansk 
mat, zigni och injera och kokar ett särskilt 
eritreanskt kaffe, buna. Kaffebönorna ros-
tas och kokas sedan, det är en lång process 
och det blir jättegott.

Vi dansar eritreanska danser, bjuder 
hem vänner och köper godis och kakor till 
barnen. På nyårsafton har vi också stor 
fest, med ungefär samma traditioner som 
på julen. Men vi firar nyår 11 september i 
Eritrea. 

Skillnaden på julfirandet sedan vi kom 
till Sverige är att här är det ju the real 
Christmas, här träffar vi jultomten! Jag 
trivs mycket i Sverige, för här har alla rätt 
att leva fritt.

Sara Stribe Pavell

Melkam Genna!

I Eritrea firas nyår 11 september. Foto: Mostphotos

Skillnaden på julfirandet  
sedan vi kom till Sverige  
är att här är det ju the  
real Christmas, här träffar  
vi jultomten!

Traditionell mat i Eritrea, injera och wat. Foto: Mostphotos En godsak som hör Eid al-adha till, är baklava. Foto: Mostphotos

6



Här kommer lite 
matnyttig informa-
tion från tekniska 
avdelningen.
I Flens kommun genomförs sedan 1/11 
2018 all snöröjning och halkbekämpning 
på kommunala gator och gång- och cykel-
stråk i egen regi av kommunens tekniska 
avdelning. Det innebär att alla våra medar-
betare under vintern på ett eller annat sätt 
kommer att vara involverade i kommunens 
vinterväghållning.

Det är en omställning för såväl oss som 
utförare som för er medborgare och vi 
hoppas att ni kommer att tycka att arbetet 
vi utför blir bra. 

Kommunen arbetar aktivt för att minska 
risken för olyckor och vi kommer därför 
att arbeta proaktivt med halkbekämpning 
för att undvika halkolyckor. 

Snöröjning utförs när snödjupet är mer 
än 5 cm blötsnö eller 10 cm torrsnö. I 
Flens tätort, Hälleforsnäs och Malmköping 
finns prioriterade stråk som alltid snöröjs 
eller halkbekämpas först för att underlätta 
för medborgare att nå viktiga knutpunkter 
som vårdcentraler och kollektivtrafikstråk. 

Du vet väl om att du som privatperson 
kan lämna förpackningar och tidningar vid 
de återvinningsstationer som finns runt 
om i kommunen. Du som är företagare och 
bedriver verksamhet får dock inte lämna 
ditt avfall här utan det ska endera lämnas 
in på Frutorps ÅVC eller så kan du teckna 
avtal med något företag som hämtar det 
hos dig. 

Tyvärr har nedskräpningen på en del av 
kommunens återvinningsstationer ökat. 
Det är en tråkig utveckling och vi behöver 
alla hjälpas åt för att vända trenden. Det 

är både verksamheter och privatpersoner 
som skräpar ner. Det som ofta ställs utan-
för är sådant som inte ska till återvinnings-
stationen alls: trasiga cyklar, säckar med 
hushållsavfall, gamla möbler och annat 
som kan lämnas på Frutorp ÅVC.  När du 
som privatperson kommer till Frutorp 
ÅVC med avfall så får du lämna det gratis, 
men när kommunen lämnar det avfall som 
städats upp vid återvinningsstationerna så 
kostar det pengar. 

Det är FTI AB som är ansvariga för alla 
återvinningsstationerna och de har upp-
dragit åt Flens kommun att städa statio-
nerna. Vi hoppas att du som medborgare 
vill hjälpa oss att bidra till en trevligare 
miljö vid våra Återvinningsstationer och 
samtidigt hjälpa kommunen att kunna 
använda skattemedlen till bättre saker. 
Sortera ditt avfall och lämna rätt sak på 
rätt plats så får vi en bättre miljö och 
pengar över till annat!. 

God jul och Gott nytt år  
önskar 

Tekniska avdelningen

Vintervägar 
och återvinning

Vem har ansvaret
Flens tätort: Samtliga vägar 
förutom Kungsvägen (Trafik- 
verkets ansvar), ansvarar  
kommunen för.
Malmköpings tätort: Kommu-
nen ansvarar för alla vägar. 
Hälleforsnäs: Kommunen alla 
vägar förutom Flensvägen och 
Storgatan samt vägen från 
Hedakorset mot Granhed 
(väg 686). 
Mellösa: Trafikverket: Socken-
vägen och vägen från Socken-
vägen ut mot Harpsund 
(väg 685). 
Sparreholm: Trafikverket: 
Skarvnäsvägen Nyköpings-
vägen och Landsvägsgatan. 
Bettna: Trafikverket: Oppunda-
vägen, delar av Strömsborgs-
vägen, delar av Kungsbacka-
vägen, väg 635 mot kyrkan 
och väg 634. 
Vadsbro: Trafikverket: 
Genomfarten längs väg 647. 
Skebokvarn: Trafikverket: 
Längs riksväg 57. 
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Moderaterna och Vänsterpartiet gick 
framåt medan Centerpartiet backade. 
Det är några av effekterna från valet i 
september som ledde fram till hur det 
nya kommunfullmäktige ser ut.

Den nya mandatfördelningens samman-
sättning blev klar några veckor efter valet 
och det nya kommunfullmäktige hade sitt 
första ordinarie sammanträde 25 oktober. 
Fullmäktige består av 45 ledamöter och  
27 ersättare.

Efter en tid av förhandlingar stod det 
klart att det blir minoritetsstyre i Flen när 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet leder arbetet. I opposition 
återfinns Moderaterna, Sverigedemokra-
terna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna.

Valdeltagandet i kommunen minskade 
marginellt jämfört med 2014. I år valde 
82,1 procent av de röstberättigade att 
utnyttja sin rösträtt, en minskning med  
0,3 procent. 

Likt tidigare håller Socialdemokraterna 
ett starkt grepp om Flensbygden och är det 
klart största partiet med sina 30,0 procent. 
Det är en liten ökning från 2014 då partiet 
fick 29,7.

Totalt finns det 11 valdistrikt i Flens 
kommun och allra starkast är Socialdemo-
kraterna i Hälleforsnäs (42,7) och i Flens 
södra (41,8) medan det valdistrikt där 
partiet fick minst stöd är Bettna (17,9).

För Flens näst största parti, Sverigede-
mokraterna, stod det i det närmaste still 
med väljarnas stöd. 18,9 procent är exakt 
samma procentsats som 2014 och precis 
som Socialdemokraterna fick de flest rös-
ter i Hälleforsnäs (23,1). Minst röster kom 
från uppsamlingsdistriktet (13,7), de sena 
förtidsrösterna som räknas efter valet.

Flens nya kommunfull  mäktige har tagit form
ModeraternaSocialdemokraterna

Mari-Louise  
Andersson

Anders Berglöv Daniel Danon Ann-Katrin Elofson

Ingegerd Branting

Huda Omar

Sven-Gunnar  
Johansson

Magnus Erixon Anna Jernemalm Cecilia Friis

Teija Haavisto

Karina Bundgaard 
Krogh

Katarina Lagerstedt

Berit Hyllbrant Thomas Ledenvik

Ulla Lindström

Torbjörn Jansson 

Jenny Hammarlund

Daniel Ljungkvist

Abdurahman Hussein 
Hassan

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet 

Centerpartiet

Sven Bager Anders Brännman Rickard Brännman Christine Hallinder Johan Hallinder Sara Johansson Torgny Lindgren

SAKNAS PÅ BILD: Maria Efimova (S), Terese Larsson (S)

SAKNAS PÅ BILD: Guy Johansson (SD)

FOTO: Magnus Ornhammar
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Valresultat i Flens kommun, totalt elva valdistrikt:

 2018 2014
Socialdemokraterna  30,0% 29,7%
Sverigedemokraterna 18,9% 18,9%
Moderaterna 16,4% 14,0%
Centerpartiet 13,3% 17,8%

 2018 2014
Vänsterpartiet 8,7% 7,5%
Liberalerna 4,4% 4,2%
Kristdemokraterna 4,1% 2,8%
Miljöpartiet 3,1% 4,1%

Flens nya kommunfull  mäktige har tagit form

Moderaterna gjorde ett bra val och gick 
från 14,0 procent 2014 till 16,4 i år. Flest 
röster fick partiet i Flen norra (19,8) och 
i Bettna (19,6) medan det tycks finns få 
moderater i södra Flen (7,6). Moderaternas 
ökning med 2,4 procent är den största 
ökningen för något parti i Flen.

Centerpartiet var däremot det parti som 
minskade mest i Flens kommun, från 17,8 
procent 2014 till årets 13,3. Centern är 
fortfarande stark i de mindre tätorterna, i 
Mellösa fick partiet 27,9 procent och i Bett-
na 24,9. Det kan jämföras med 5,8 procent 
i Hälleforsnäs och 6,0 i Flen norra.

Vänsterpartiet gick uppåt, från 7,5  
procent 2014 till 8,7 2018. Väljarstödet 
mellan distrikten skiljer sig kraftigt åt,  
flest kom från Flens södra (23,4) och  
minst från Malmköping västra (3,7).

Liberalerna minskade en aning, från 4,4 
procent till 4,2. I Flens södra fick partiet 
bara stöd av 1,2 procent medan Malmkö-
pings östra gav Liberalerna 7,7 procent av 
sina röster.

Kristdemokraterna stärkte sina posi-
tioner när partiet nådde 4,1 procent, en 
ökning från 2,8 procent 2014. Flest röster 

fick partiet i valdistriktet Flens norra (6,9) 
och minst i Flens södra (2,4).

Miljöpartiet backade från 4,1 procent 
2014 till årets 3,1. Det starkaste valdistrik-
tet blev uppsamlingsdistriktet som gav 
dem 4,9 procent, minst antal röster kom 
från Flens östra (1,6).

Sammanträdena i kommunfullmäktige 
är offentliga och öppna för alla att be- 
söka. Ni finner mötesdatum, kallelser  
och protokoll på flen.se.

Magnus Ornhammar

Arne Lundberg

Anders Iwerbo

Ann-Charlotte Munter

Roger Tiefensee

Peter Munter 

Martina von Bothmer Lotta Finstorp

Kaj Johansson

Helen Stockow

Lisbeth Brevig

Caspar Almalander

Jonas Thyrén

Emma Dahlin

Rose-Marie Fältskog 

Moderaterna

Vänsterpartiet

Göte Nilsson

Sverigedemokraterna 
9 mandat 

Moderaterna
 7 mandat (+1)

Socialdemokraterna : 
14 mandat

Centerpartiet 
6 mandat (-2)

Vänsterpartiet 
4 mandat (+1)

Liberalerna 
2 mandat

Miljöpartiet
 1 mandat (-1)

Kristdemokraterna
2 mandat (+1)

MANDATFÖRDELNING:
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Barn och unga
En stor del av kulturplanen vilar på 
grunden om barn och ungas del i kulturen. 
Detta har löpt som en röd tråd under året, 
och genom olika kulturaktiviteter har våra 
yngre kommuninvånare erbjudits olika 
kreativa sammanhang.
 En generell grundsten i allt arbete kring 
arrangemangsutveckling är samverkan. 
Tillsammans med fritidsgårdar, fritids-
klubbar, bibliotek och andra aktörer har 
en rad olika aktiviteter anordnats. Dels 
skapar-verkstäder och projekt som löpt 
över flera dagar på olika teman, men också 
fristående aktiviteter som serieteckning, 
graffiti och teater. 
 Erfarenheterna har varit många och 
med tillförsikt fortsätter arbetet under 
kommande år med att främja kultur av och 
med såväl yngre som äldre invånare. 

Flens biblioteks Gallerirum
I slutet av året återinvigdes Flens biblio-
teks tidigare tidskriftsrum till ett kombine-
rat galleri- och tidningsrum som förhopp-
ningsvis lockar många nya besökare till 
biblioteket. Gallerirummet är ämnat för 
utställningar av föreningar, studieförbund, 
barn- och ungdomsgrupper, institutioner 
samt privatpersoner med anknytning till 
Flens kommun. 
 Premiärutställningen hölls av Foto-
klubben Fokusera Flen som visade upp 
suggestiva Flensporträtt i fotoutställning-
en Nattligt fokus på Flen. 

Just nu pågår rummets andra utställning
Fantasi och Geometri av Tove Sjöberg och 
Kerstin Åberg. Utställningen pågår till den 
8 januari 2018.

Konstgalleriet i Hälleforsnäs
Konstgalleriet Hälleforsnäs hade under  
våren separatutställningar med konst-
närerna Kerstin Forsberg, måleri och 
Alexandra Kern, grafik och måleri. Som-
marens stora utställning med konstnären 
och formgivaren Gunnel Sahlin som visade 
sitt unika glas var mycket uppskattad och 
välbesökt.   
 Höstens utställningsprogram bestod av 
Konstrundan i Sörmlands hjärta, barn-
konstfestivalen Kurioso och året avslutas 

Flen, en plats för kultur
Det ska vara enkelt att bo,verka och leva i Flens kommun. Med Kulturplanen som riktmärke ska  
Flens kulturella profil synliggöras och stärkas. Det är inom Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen 
kommunens kulturverksamheter bedrivs. 
 På detta uppslag berättar vi om en del av årets händelser. Nu ser vi fram mot ett nytt år med nya 
utmaningar, fler samarbeten, fler arrangemang och intressanta upplevelser. Tillsammans med alla fantas-
tiska kulturaktörer, föreningslivet och studieförbunden tar vi klivet in i 2019. Tack för allt engagemang. 

Inger Zetterström Karlsson, enhetschef, kultur

Kulturåret 2018

Gunnel Sahlin unika glas. Foto: Maria Pihl Författarcafé i Dunkers församlingshem. 
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Kurioso. Utställningsverken är skapade av förskolebarn i Flen. Foto: Inger Zetterström Karlsson
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med en amatörsalong som pågår till den 20 
januari 2019. 

Litteraturfestivalen i Sörmlands hjärta 
Under några intensiva veckor i september 
och oktober var det premiär för Littera-
turfestivalen i Sörmlands hjärta. Bakom 
festivalen fanns flera ambitioner, bland 
annat att uppmuntra samverkan och hylla 
det fria ordet på olika sätt. Tanken är att 
fortsätta med festivalen nästa år.

Kreativa näringar
Under våren pågick ett projekt där 
kulturen och näringslivet samarbetade. 
Tillsammans genomfördes en förstudie av 
villkoren för de kulturella kreativa näring-
arna i Flens kommun. Resultaten visade 
att kommunen har en mängd kreativa och 
engagerade aktörer som gärna vill hitta nya 
sätt för att tillsammans öka och synliggöra 
kulturområdet. En kraft att räkna med i 
olika sammanhang. Ett konkret resultat 
är även den facebookgrupp som bildades; 
Kreativa Flen, där information sprids och 
kontakter knyts.

 Inom projektet gjordes också en 
lokalinventering av mötesplatser/lokaler 
för kultur runt om i kommunen. Listan 
sammanställs nu för att läggas ut på kom-
munens hemsida till nytta för intresserade 
invånare. 

Årets stipendiater
Maria Kollind tilldelades årets Frida 
Gunilla Johanssons stipendium för arbetet 
med musikteaterföreställningen ”Berättel-
sen om Rut”. Från Frida Gunilla Johans-
sons minnesfond har det under drygt tjugo 
år delats ut medel till en person, en grupp 
eller organisation som enligt stadgarna 
”har till ändamål att stödja strävanden att 
gestalta lokalhistoria i Malmköping med 
kringliggande landsbygd i Lilla Malma och 
Dunkers socknar. 2018 var sista året då 
detta stipendium delades ut då fonden nu 
är tömd och avslutad. 
 Yvonne Udenius har utsetts till 
2018-års Kulturstipendiat med motive-
ring:  Yvonne har sedan barnsben samlat 
på sig kunskap och anekdoter om livet förr 
och de personer som gett avtryck i Flens 

historia. Hon har delat med sig på olika 
sätt, bland annat genom historiska vand-
ringar, bussturer och teaterföreställningar. 
Hon har även med stort engagemang 
bidragit till att bjuda in våra nyanlända 
medborgare på olika sätt.
Flens kommuns kulturstipendium är 
avsett att stödja och uppmuntra förtjänst-
fulla kulturella insatser inom samhällets 
alla områden.

Kulturen startar ett Nyhetsbrev
I början av nästa år kommer kulturen-
heten starta ett nyhetsbrev där vi i ett antal 
utskick berättar om aktuella kulturhän-
delser och nyheter som sker i kommunens 
regi. 

Vill du prenumerera på nyhets- 
brevet, är du intresserad av att 
ställa ut i Flens biblioteks galleri-

rum, har du förslag på innehåll i nästa 
års litteraturfestival eller andra syn-
punkter är du välkommen att kontakta 
oss på kultur@edu.flen.se

Jag arbetar i tusch och Alko-ink där jag finner fantasifilurer som 
framträder ur färgernas och linjernas form. Bild av Tove Sjöberg, 
Skebokvarn.

Kulturlov. Foto: Veronica Höglund

Jag har alltid älskat att experimentera med färg och form. I den här utställningen är det 
Mandalas och Geometri som står i centrum. Bild av Kerstin Åberg, Sparreholm.

Kurioso. Utställningsverken är skapade av förskolebarn i Flen. Foto: Inger Zetterström Karlsson

Erfarenheterna har varit många  
och med tillförsikt fortsätter arbetet 
under kommande år med att främja 
kultur av och med såväl yngre som 
äldre invånare. 
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Den 31 oktober var officiellt slutdatum 
för kommunens tillväxtprojekt inom 
stärkt lokal attraktionskraft.

Vårt mål med att få in besöksnäringen i 
översiktsplanen är genomfört, vilket kan 
ses i den digitala översiktsplanen som 
ligger på kommunens hemsida.
 Projektet och det sätt vi arbetat på i 
kommunen har väckt stor uppmärksamhet 
runt om i landet och vi har flera förfråg-
ningar från kommuner i landet som vill 
veta hur vi gått tillväga.

Hur går vi nu vidare?
Ett projekt har ju ett slutdatum och nu 
skall arbetet implementeras i kommunen 

och förhoppningsvis leva vidare i många 
år genom stärkt myndighetsutövning, gott 
bemötande och bättre företagsklimat.
 Tidigt 2019 kommer vi att genomföra 
utbildningstillfällen för såväl politiker som 
tjänstemän för att därigenom säkra de 
framgångar vi rönt genom detta projekt.

Vill ni läsa mer om TURÖP är ett tips att 
titta i översiktsplanen som finns på flen.se.
Det finns även en film från STUA (Sörm-
lands turismutveckling AB) på Youtube 
som förklarar mer vad det handlar om,  
den hittar ni genom att söka på ”Besöks- 
näringen i översiktsplaneringen”.

Mikael Larsson, näringslivschef

Unilever GB Glace i Flen är den största 
glasstillverkaren i hela Norden, i fabriken 
i Flen tillverkas cirka en miljon liter glass 
varje vecka. GB Glace i Flen tillhör Unile-
ver som är en holländsk-brittisk koncern. 
Varje dag tillverkar, marknadsför och säljer 
Unilever dagligvaror till 150 miljoner 
konsumenter i över 100 länder – vilket gör 
dem till en av de största aktörerna inom 
dagligvaruhandeln.
 
I över 25 år har Unilever arbetat med 
hållbarhetsfrågor och här finns en stark 
vilja att driva tillväxt genom hållbarhet för 
att förbättra människors vardag. Genom 
att involvera alla medarbetare och två  

miljarder konsumenter världen över är 
de på god väg att lyckas med målet att 
fördubbla storleken på verksamheten 
samtidigt som de minskar det ekologiska 
fotavtrycket och ökar den positiva sociala 
påverkan i enlighet med Unilever Sustai-
nable Living Plan som ligger i linje med 
FN:s globala mål och Agenda 2030.
 
GB Glace fabriken i Flen är helt fri från 
koldioxidutsläpp och de jobbar med starka 
program gällande sortering samt reduce-
ring av el, vatten och spill. För dem är det 
självklart att miljön inte ska ta skada på 
grund av råvarorna. De jobbar bland annat 
med återplantering och även aktivt med 

att de glassar som produceras ska använda 
kakao som är certifierad av Rainforest 
Alliance.
 

Unilever är ett företag som skapar 
dynamik genom att ha jämställdhet och 
jämlikhet som grund. Exempelvis jobbar 
det i Flen personal med över 20 olika 
nationaliteter.

Magnus Ornhammar

FöretagsFlen – Visste du att…?

Exempelvis jobbar det i 
Flen personal med över 
20 olika nationaliteter.

TURÖP avslutat
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Nästa år firar Flens kyrkokör 100 år 
och inför jubileumsåret har kören 
laddat upp med ett extra späckat 
konsertprogram.

Trettondagskonserten i Flens kyrka, 
den traditionella årliga konserten med 
julens sånger, inleder året som alltså ger 
publiken fler möjligheter att se och lyssna 
till skönsången.

– Programmet är utökat, bland annat 
med nationaldagen i Thuleparken och 
julkonserten för nästa år är helt ny. Det 
här jubileumsåret vill vi verkligen visa 
upp oss, säger Gun-Britt Solberg, körens 
ordförande.

Konserterna är uppskattade inslag i 
kulturlandskapet.

– Framåt jul och trettonhelgen är de 
mest populära, då har vi mycket traditio-
nella sånger, både svenska och amerikan-
ska. I år blir det mycket Carola också, säger 
Tommy Karlsson, körledaren som varit 
med i kören sedan 1987.

– Vi kan absolut inte klaga på intresset, 
på kärlekskonserten har vi haft dubbla 

konserter eftersom vi varit för många för 
att få plats i kyrkan. De senare åren har 
vi försökt lätta upp det hela lite och har 
en ganska bred repertoar när det gäller 
också icke kyrkliga sånger, säger Gun-Britt 
Solberg.

I grund och botten är kören en kyrko- 
och hembygdskör med uppdrag att stå 
för underhållningen vid kyrkans stora 
högtider. Den varierar lite i antal, men 
runt 23 stycken kan de vara som mest. 
Bristvaran stavas manliga röster och även 
om det anslutit några herrar på senare tid 
efterlyses det fler.

Vad som förenar dem alla är lusten att 
sjunga och glädje de finner i det.

– Det är bra för kropp och själ att man 
får uttrycka sig. Vi sjunger både sorgliga 
sånger och får gråta ut och sjunger glädjes-
ånger som lyfter upp. Man kan komma hit 
trött efter en arbetsdag och gå hem glad i 
hågen. Så upplever nog de flesta det, säger 
Tommy Karlsson som får rätt i sin gissning 
när man tittar på vad deltagarna själva 
svarade när kören gjorde en undersökning 
om varför de väljer körsång.

Här är några exempel:
”Kören ger mig en härlig känsla av ge-

menskap. Glädje att få vara en del i ett lag.”
”Livslusten kommer tillbaka efter sorger 

och bedrövelser med hjälp av sången.”
”Körsången är veckans avkoppling, 

både psykiskt och fysiskt. Man släpper alla 
andra tankar och koncentrerar sig på att 

klara sin stämma. Dessutom fylls kroppen 
på med massor av syre, vilket ökar välbe-
finnandet rent fysiskt.”

”Jag har åkt till körövningarna i 32 år för 
att jag tycker om att sjunga helt enkelt!”

Magnus Ornhammar

Skönsjungande  
100-åring

100 
år fyller Flens kyrkokör 2019

Mer information finns på körens  
Facebooksida.

6/1 kl 15.00: Trettondagskonsert, Flens kyrka

3/3 kl 11.00: Fastlagssöndagen *, Flens kyrka

21/4 kl 11.00: Påskdagen *, Flens kyrka

30/4 kl 20.30: Valborgsmässoafton,  
Thuleparken

4/5 kl 15.00: Kärlekens sånger 1919 – 2019,  
Aulan Stenhammarskolan

19/5 kl 17.00: Viscafé, Flens församlingshem

6/6 tid oklar: Nationaldagen, Thuleparken

13/10 kl 14.00: Tacksägelsedagen *, Flens 
församlingshem

19/10 kl 16.00: Jubileumskonsert, Flens kyrka

2/11 kl 18.00: Alla helgons dag *, Flens kyrka

1/12 tid oklar: Första advent *, Flens kyrka

7/12 kl 15.00: Julkonsert med Flens blås- 
orkester, Aulan Stenhammarskolan

24/12 kl 23.00: Midnattsmässa *, Flens kyrka 

* INNEBÄR GUDSTJÄNST/MÄSSA

Program 2019
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När man är, en glad pensionär… Nja, 
nu kanske de inte sitter och sjunger 
bakom ratten. Men det är i alla fall ett 
gäng pigga och glada pensionärer som 
turas om att köra Byabussen i Dunker.

En levande landsbygd – begreppet är 
slitet och inte sällan en överdrift. Men i 
Dunker med sitt mjukt kuperade landskap, 
sin kyrkby, skola och Bullerby-liknande 
atmosfär stämmer det verkligen.

Där driver föräldrarna förskola och skola 
i stiftelseform och där turas tiotalet pensi-
onärer om att på ideell basis köra skolbarn 
och serviceturer till Malmköping i den lilla 
Byabussen.

Denna kulna höstmorgon är det Gunnar 
Jansson som kliver upp fem på morgonen 

för att köra morgon- och förmiddags-
passet. Gunnar och hans fru Eva sålde 
bostadsrätten på Lidingö när de gick i 
pension och flyttade in i Dunkers före 
detta stationshus, som de nu renoverat upp 
och stortrivs i.

– Vi ville ut på landet och det var en 
slump att vi hamnade här. Men det ångrar 
vi inte. Dunker är väldigt livaktigt och vi 
fick snabbt många nya goda vänner via för-
eningslivet och engagemanget i Byabussen, 
säger Gunnar.

Byabussen har funnits i ett par decen-
nier nu. När skolan blev friskola 1995  
och Länstrafiken i samma veva drog in 
busslinjen svallade känslorna i Dunker. 

Lösningen blev att Länstrafiken håller 
med minibuss mot att invånarna kör  

turerna. Skolskjutsarna går fem dagar i 
veckan, serviceturerna till Malmköping 
måndagar och fredagar. De som ska till 
Malmköping kontaktar samordnaren 
Marianne Karlsson före åtta på morgonen. 

Marianne vidarebefordrar listan till 
Dunkers-profilen och skolkökskocken Len-
nart ”Peson” Pettersson, som skriver ut ett 
körschema och lämnar över till föraren. 

– Vi har ett kanongäng pensionärer som 
ställer upp och kör i vått och torrt. De 
nöjer sig med lunch och fika som enda tack 
för hjälpen, säger ”Peson”.

Länstrafiken står för alla kostnader som 
har med minibussen att göra. Inköp av 
buss, service, drivmedel… Dunkersborna 
ser till att allt blir gjort och håller dessut-
om med garage. Att alla turer är gratis för 

Byabussen – populärt  
inslag i Dunker

Till skolan det bär! I framsätet sitter Mette Walfridsson från Malmköping, där bak Kevin Isaksson, också från Malmköping och Sparreholms Ludvig Palmaer. 
Vid ratten Gunnar Jansson. Foto: Lasse Skog/Bildtjänst
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resenärerna är en uppskattad bonus.
Många tror att serviceturerna fram och 

tillbaka till Malmköping är förbehållna 
pensionärer. 

– Men vi kör alla som vill åka mellan 
Dunkers socken och Malmköping, för att 
besöka vårdcentralen, handla eller träffa 
bekanta, utan kostnad. Även Malmkö-
pingsbor som vill hälsa på i Dunker är 
välkomna, poängterar ”Peson”. 

Inga-Britt Bayard i Strömshammar åker 
med serviceturen minst en gång i veck-
an. Denna fredag åker hon tur och retur 
Malmköping av tre anledningar: 

– Fotvård, frissan och lunch på Värdshu-
set med en gammal barndomsvän. Allt det 
hinner jag med tack vare Byabussen! 

Ulf Bertilsson

Inga-Britt Bayard på plats i Malmköping, tack vare 
Byabussen.

8 I och med att  
bussen bara tar 
åtta personer, 
inklusive föraren, 
går den att köra 
på ett vanligt 
körkort.

Gunnar Jansson avverkar många mil på den sörm-
ländska landsbygden.

Fakta
Byabussen är ett samarbete mellan 
Länstrafiken och invånarna i Dunker. 

Bussen kör skolbarn till och från  
Dunkers friskola fem dagar i veckan.  
Gratis serviceturer går mellan Dunker 
och Malmköping måndagar och fre- 
dagar – om man bokar in sig före  
klockan åtta på morgonen.

Ovan: Gunnar Jansson får körlistan av Lennart ”Peson” Pettersson.

Som tidigare lov kommer Flens  
kommun och Sörmlandsidrotten  
anordna kostnadsfria aktiviteter för 
barn mellan 6 och 15 år.

Det kommer vara alla möjliga sporter, 
pyssel och andra roliga aktiviteter och vi 
ser fram emot att ha Julkul med just dig!

För mer information och dagliga 
uppdateringar om vad som händer – följ 
oss på Facebook: Idrottskul i Flen och på 
Instagram: IdrottskuliFlen. 

Schemat:
21 December
Malmköping, 12-14: 6-12 år. Sporthallen
Malmköping, 14-15.30: 12-15 år. Sport-
hallen. Innebandyspecial med Björn från 
Europaskolan
Hälleforsnäs, 15-17, Sporthallen
 
24 December
Flen, 11-13, Hammarvallen, A-hallen
Hälleforsnäs, 11-13, Sporthallen
 
25 December
Flen, 11-13, Hammarvallen, A-hallen
Hälleforsnäs, 11-13, Sporthallen
 
26 December
Flen, 11-13, Hammarvallen, A-hallen
Hälleforsnäs, 14-16, Sporthallen
 
27 December
Malmköping, 11-13, Sporthallen
Hälleforsnäs, 15-17, Sporthallen
 
28 December
Flen, tjejaktivitet 10-12, Hammarvallen, 
A-hallen
Flen, 15-17, Hammarvallen. A-hallen
Malmköping, 11-13, Sporthallen
Hälleforsnäs, 15-17, Sporthallen
 
30 December 
Flen, tjejaktivitet 12-14, Hammarvallen, 
A-hallen
 
31 December
Flen 11-13, Hammarvallen, A-hallen
Hälleforsnäs 11-13, Sporthallen.
 
För eventuella frågor: 
kontakta projektledare Albin Borg på 
mejl: albin.borg@sormland.rf.se

JULKUL 
för barn och unga
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Har du gått i en skola i Flen någon gång 
de senaste 25 åren är chansen stor att 
du mött Patrik Pettersson, vaktmästa-
ren som fått det senaste Guldhjärtat.

Han har jobbat som vaktmästare på 
Stenhammarskolan i några år men arbetat 
inom kommunen i 25 vilket ger honom 
förtjänsttecken i januari.

– Förut jobbade jag på Hammarvallen 
med en massa olika arbetsuppgifter. Men 
jag kände för lite kontakt med eleverna. 
Saknaden fick mig att komma tillbaka hit 
när den gamle vaktmästaren skulle gå i 
pension, säger Patrik som trivs som vakt-
mästare mycket tack vare omgivningen.

– Jobbet i sig är kul, det är fritt och bra, 
men framför allt gillar jag ju eleverna på 
skolan, de är det bästa av allt, det är därför 
man tar sig hit varje dag. Jag trivs med kol-
legorna också såklart, men det är ungarna 
som driver mig. 

Varför blev du inte lärare istället då?
– Jag har jobbat som idrottslärare i 20 år 
men är inte utbildad fullt ut, jag har inte 
kunnat piska mig själv tillräckligt hårt 
i skolbänken. Idag har jag glädje av att 
kunna berätta vad det innebär att ha bra 
betyg och kunna välja, kunna beskriva 
för eleverna om min egen situation med 

osäkerhet kring om jag får något jobb, det 
tror jag kan vara till nytta, säger Patrik 
som fortfarande hjälper till vid lektioner 
om behovet uppstår.

– Som på idrottslektionerna eller där det 
fattas. Man kan säga att jag är en hustomte 
och om det är strul med någon elev kan 
den vara med mig på dagen eller bara 
någon timme om det behövs. 

Hans långa tid inom skolans värld har 
gjort honom välkänd för många.

– Jag har i princip jobbat på alla skolor-
na i kommunen. Jag har haft många elever 
och det är kul, de som är 40 idag stannar 
fortfarande mig på gatan och pratar. 

Att han blev just idrottslärare har 
förmodligen sin förklaring i Patriks eget 
sportintresse som föddes tidigt. Han är 
uppväxt i Hälleforsnäs strax efter bandyns 
guldålder i det lilla brukssamhället.

– Det kunde vara nästan 9 000 på Ed-
strömsvallen på 60-talet, men då var inte 
jag med, säger Patrik som är född -67.

Men även på 70-talet och senare var 
bandyn stor och fångade in honom. 

– Hälleforsnäs spelade i högsta serien 
när jag var grabb, hela samhället stannade 
av när det var match. Om man åkte igenom 
Hälleforsnäs var det bilar parkerade långt 
förbi järnvägsövergången mot Eskilstuna-

hållet, det var tvärstopp i samhället, säger 
Patrik som fortfarande snörar på skrid-
skorna ibland.

– Jag spelade bandy till drygt 30-års-
åldern, i Kalix, Umeå, Eskilstuna och 
Hälleforsnäs. Nu tränar jag lite med EBS 
(Eskilstuna) division 1-lag men ligger efter 
träningsmässigt för att vara konkurrens-
mässig.

Även om bandyn inte tar lika mycket 
plats numera är det ändå ofta klubba och 
boll som gäller på fritiden.

– Jag spelar golf till mitten av oktober, 
sen lägger jag ner, jag tycker man ska 
kunna spela utan täckjacka. Man tömmer 
skallen och fokuserar på något helt annat 
med golfen, där är den ypperlig, säger 
Patrik Pettersson.

Magnus Ornhammar

Nominering
På Stenhammarskolan arbetar Patrik 
“Putte” Pettersson. Han är en riktig 
klippa och en ovärderlig resurs på skolan. 
Han ställer alltid upp för både personal 
och för elever. Han gör sitt jobb med ett 
leende på läpparna och ett dåligt skämt 
i bakfickan. “Putte” är inte bara vakt-
mästare, utan en allt-i-allo fullt ut. Han 
ställer alltid upp och gör sitt bästa. 

Vaktmästare med  
hjärta av guld
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Guldhjärtat

Håkan Bergsten överraskade Patrik Pettersson med utmärkelsen Guldhjärtat.

Guldhjärtat  
Så nominerar du:
Vilken medarbetare gör  
skillnad i Sörmlands hjärta?
Har du träffat Flens kommuns bästa med- 
ar 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 med- 
ar betare är välkomna att nominera. 

Skriv och berätta varför just den du nomi-
nerat 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:  

Magnus Ornhammar 
Kommunledningsförvaltningen  
Utredning och strategi, Flens kommun,  
Sveavägen 1, 642 81 Flen

!
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Först ut i höst var Hälleforsnäs måndag- 
en 5 november, därefter vandrades det i  
Flens stad torsdagen 12 november och i  
Sparreholm måndagen 19 november.  
Dessa vandringar hölls på kvällstid, efter 
mörkrets inbrott, tillsammans med in- 
vånarna på våra orter.

Vi tittade gemensamt på vilka platser 
som upplevs som otrygga eller mindre 
trivsamma för att se vad vi har möjlighet 
att åtgärda. Uppslutningen var god från 
ortsborna och vi hade en bra spridning i 
ålder och könsfördelning.

Under våren 2019 kommer ytterligare 
tre trygghetsvandringar att utföras på  

olika orter i kommunen. Vill du veta mer 
om trygghetsvandringar? Kontakta oss på 
ortsutveckling@flen.se 

Ortsutveckling
Kommunens tjänstemän har under tidiga 
hösten träffat alla orter för att följa upp 
arbetet med ortsutveckling och för att 
diskutera riktningen framåt. “Bygd och ort 
i balans” är den nya devisen för ortsveck-
lingsarbetet där kommunens tjänstemän 
träffar representanter från de olika bygde-
råden och lokala frågor tas upp. Dialog förs 
även regelbundet med Bygdenätverket i 
Sörmlands hjärta* där övergripande frågor 
diskuteras, som rör flera eller alla orter. 

I den fysiska miljön har det hänt en del 
den senaste tiden. Perenna planteringar 
finns nu i ny utformning framför stadshu-
set i Malmköping. Även i den lilla finpar-
ken vid resecentrum och gatuköket i Flen 
och i Oscariaparken, framför Bron, i Flen 
ska nya perenner planteras.

Gårdsjön och promenaden längs den har 
röjts på sly och vass. Träd har också tagits 
bort. Sittbryggor har anlagts på tre ställen 
utefter promenaden. Parkutrustning är 
beställd. Grillar, gymredskap och bänkar 
kommer att placeras ut längs området. 
Bänkarna dock efter vintern.

Sörmlands hjärta i cortenstål har satts 
upp i Skebokvarn, Malmköping, Vadsbro, 
Hälleforsnäs, Bettna, Mellösa och Sparre-
holm. Det är de som är upplysta och har ett 
rostigt utseende.  

I Skebokvarn har det vid Skebokvarns-
gården satts upp en anslagspelare och 
busskuren har renoverats med nytt tak och 
väderskydd i form av plexiglas.

* Bygdenätverket i Sörmlands hjärta är ett
samlingsnamn för kommunens olika bygderåd. 
Syftet med nätverket är att samla bygderåd och 
liknande samverkansgrupper i kommunen för 
att utbyta erfarenheter och därmed kunna dra 
nytta av varandras idéer och erfarenheter.
Nätverket är en viktig samarbetspartner och ett 
bra bollplank för kommunen i ortsutvecklings-
arbetet. Mer om trygghetsvandringar och det 
fortsatta ortsutvecklingsarbetet kan du läsa om 
på https://flen.se/om-flen/ortsutveckling/

Carl-Fredrik Swensson
Avdelningschef Fritid/Ortsutvecklare

Flen i nattskrud. Foto: Roger Forsmark

Höstens trygghetsvandringar
En nybildad planeringsgrupp bestående av tjänstemän inom ortsutveckling 
och kommunens brottsförebyggande arbete, Räddningstjänsten och Tekniska 
avdelningen, Flens Kommunfastigheter AB och Flens Bostads AB samt polis och 
representanter från Bygdenätverket i Sörmlands hjärta och Grannsamverkan 
träffades under hösten för att planera för kommande trygghetsvandringar. 

Vi tittade gemensamt på 
vilka platser som upp-

levs som otrygga eller mindre 
trivsamma för att se vad vi har 
möjlighet att åtgärda. 
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Ägarna av den pigga nykomlingen i 
företagsfloran, Mojave Grönt, sår sin 
egen lycka. Uppmärksamma kommun-
bor har noterat att skörden åter växer 
på före detta Gourmetgrönt vid Grinda 
utanför Malmköping.

Det är paret Anja Hellström och Anton 
Schneider som startat företaget Mojave 
Grönt. Deras gemensamma företagsdröm 
hade snabbt växt ur Stockholmslägenheten 
när de fann faciliteterna i Sörmland.

– Vi hade sängen och tillverkning i 
vardagsrummet samtidigt som vi hyrde ut 
ett rum, vi fick helt enkelt inte plats. Om vi 
skulle jobba så hårt ville vi göra det för vår 

egen skull och äga något eget, säger Anja 
som har sin bakgrund som trädgårdsingen-
jör och trädgårdsskribent medan Anton är 
hantverkare, odlare och dansare.

Deras kombinerade kunskaper och 
erfarenheter gör företaget perfekt för att 
förgrena sig på tre huvudsakliga verksam-
heter; odling, verktyg och trädgård.

Idén till en egendesignad odlingskniv, 
där ingen detalj har förbisetts i att skapa 
det perfekta redskapet, föddes under en 
vistelse i USA.

– Vi gör handverktyg för småskalig 
odling, många verktyg idag rostar eller är i 
plast och inte riktigt gjorda för ändamålet. 
Våra verktyg handlar också om att det är 
en svensk produktion och det ska vara 
kvalitetsmaterial, ha hållbarhet, funktion, 
estetik och ergonomi, säger Anja om 
kniven som nyligen gav företaget innova-
tionsorganisationen Skapas pris för unga 
innovatörer.

Den andra delen av företaget är odling 
med andelsjordbruk.

– Det innebär att vi har prenumeranter 
som hämtar grönsaker en gång i veckan 
under 16 veckor. Vi ville ha kunder som 
verkligen visste vad konceptet innebar, alla 
elva platser första året var fyllda och det 
kan bli fler nästa säsong, säger Anton och 
Anja fortsätter:

– Första laddningen är i juli och går till 

oktober. Det betalar i förväg och det blir 
inget svinn vilket är perfekt.

De bygger även upp samarbete med en 
restaurangskola och flera krogar som gör 
menyer efter säsongens grönsaker. 

– Ju närmare samarbeten desto bättre, 
nu i november pratar vi ihop oss med våra 
kunder om vad de vill ha innan vi sår inför 
2019, säger Anton.

De tre benen de står på gör att de kan 
säkra upp inkomster från andra håll än od-
lingen som är säsongsbaserad och känslig. 
Trädgårdsanläggning och skötsel ger intäk-
ter på kortare sikt och under vinteråret har 
de också mer tid att jobba med verktyg på 
Mellösaverken där de hyr in sig.

 Namnet Mojave förknippar de flesta 
kanske med Mojaveöknen, men för Anja 
och Anton har det flera innebörder.

– Vi var där och jobbade på en grön-
saksodling och ville se hur de odlade grön-
saker i öknen. Tanken att allt är möjligt bär 
vi med oss. Och det fanns en skallerorm 
där som hette Mojave Green och då tänkte 
vi det kunde vara ett kul namn när mycket 
inom branschen heter något med grönt, 
säger Anja.

Magnus Ornhammar

Hållbarhet löper som 
en grön tråd genom Mojave

Anja Hellström och Anton Schneider 
i verkstaden på Mellösaverken. 

Deras kombinerade  
kunskaper och erfaren-
heter gör företaget 

perfekt för att förgrena sig på 
tre huvudsakliga verksamheter; 
odling, verktyg och trädgård.
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Prao är en period i skolan de flesta 
förmodligen har både positiva och 
negativa minnen ifrån.

Veckan efter höstlovet kom Kewin och 
Ahmed från Stenhammarskolans nionde 
årskurs till Stadshuset för en veckas 
praktik i huset de inte visste värst mycket 
om.

De följer i en lång tradition av praktik 
under högstadiet, men det som tidigare 
mest setts som en bonus är nu inskrivet i 
skollagen.

– Om det man själv väljer först inte går 
väljer skolan åt en. Det var lite nervöst 
att komma till Stadshuset men vi har 
redan lärt oss en hel del, säger Kewin och 
fortsätter:

– Det är en chans att testa om ett jobb 
verkligen är ett jobb för mig, om man 
haft prao där vet man mer innan man ska 
välja gymnasium, säger han som vill ge 
tekniskt program en chans till nästa höst.

Ahmed är inne på ekonomi eller juridik.  
– Det blir roligt att se hur ekonomerna 

jobbar och vara lite mer förberedd innan 
valet.

Lyckligtvis får de trots allt med sig en hel 
del från praktikplatsen som de själva inte 
valde.

Nu har du chansen att göra reklam för 
din verksamhet och hitta presumtiva an-
ställningsbara personer. Hitta personer 
som du kan matcha mot rekryteringsbe-
hov i framtiden. 

Enligt skollagen är det numera obliga-
torisk prao för elever i årskurs 8 och 9.  
Vi behöver er hjälp för att ge elever chan-
sen att komma ut och se verkligheten  
kring att vara anställd, hitta motivation 
för högre studier, vad är anställningsbar-
het med mera. Kontakta gärna Skolled-
ningen Stenhammarskolan 7-9  för mer 
information.

Magnus Ornhammar

När eleverna hade höstlov passade 
pedagogerna i Flens kommun på att 
samlas för en kompetensutvecklings-
dag.

Lärmässan hölls på Stenhammarskolan 
i Flen och förutom en rad utställare, semi-
narier och föreläsningar innehöll den fika 
och lunch från uppskattade Måltidsservice.

Dagen är ett utmärkt tillfälle att mingla 
med pedagoger från olika skolor, privata 
såväl som kommunala, och lära av varan-
dra. Senast Lärmässan arrangerades var 
2015.

– Det är en fantastisk dag där vi alla  
som jobbar i Flens kommun träffas och 
lyssnar till all den kunskap som finns i 
skolan just i Flen. Jag har varit på några 
seminarier och det var precis fullt så man 
nästan inte fick plats där inne, säger en 
positiv rektor för Stenhammarskolan F-3, 
Per-Ola Andersson.

En av de många på plats var mentorn 
Jonas Thyrén som förklarar vad mentor-
skapet innebär.

– Att vara mentor är att ta hand om alla 
de sociala kontakterna, tanken är att vi ska 
renodla läraruppdraget och låta lärare få 
vara lärare. Att de får tid att koncentrera 
sig på undervisningen och planera den. 
Jag som mentor tar hand om allting som 
händer runt omkring på skolan.

Special- och försteläraren Anette 
Jonsson slog ett slag för lärplattformen 
Unikum.

– Vi har kommit långt med den, där 
finns tydliga matriser som både elever och 
vårdnadshavare kan följa så de ser hur det 
ligger till med elevernas kunskapsutveck-
ling. 

Se filmen från Lärmässan på flen.se!

Magnus Ornhammar

Uppskattad dag 
i kompetensens 
tecken

Kewin och Ahmed gjorde sin praktikvecka på Stadshuset. 

Maria Dufva höll en populär föreläsning om det 
föräldrafria nätet.

Nya lagkrav för  
prao i högstadiet Fo
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Läs mer

! https://www.skolverket.se/regler- 
och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/
prao#h-Vemaransvarigforatthitta-
praoplatser
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UTHYRES
KONTORSLOKALER 

Brogetorps indistriområde

Fibernät ingår i den rimliga hyran
i ljusa rum med utsikt mot sjön.
Rum om ca. 20 kvm, delvis möblerat.
Konferensrum finns vid behov.

Hör gärna av dig till telefon
0157-76 70 02 eller 070-669 70 22
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Namn:
Axel Wevel

Ålder:
37 år

Familj:
Fru och två barn,  
som är 6 och 8 år

Bor:
På landet i Vrena 

Arbete:
Kommunsekretera-
re (sedan 1 oktober 
2018, dessförinnan 
nämnd sekreterare för 
samhällsbyggnads-
nämnden)

Anställd i Flens  
kommun sedan:
1 februari 2017

SNABBA!8
1. Vad gör du på ditt jobb?

– Jag tillsammans med min kollega Fanny Bergström, 
ansvarar bland annat för möteshantering, kallelser och 
protokoll till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. Vad innebär det att vara kommunsekreterare?
– Det innebär att vi får vara delaktiga i möten, förbere-

da och dokumentera beslut i kommunens olika beslutande 
organ, vi får en bra inblick i vad som händer i kommunen 
och vilka ärenden som är på gång. I min tidigare roll som 
nämndsekreterare handlade det ofta om kommunen i 
egenskap av myndighet, exempelvis bygglov och ärenden 
inom miljöbalken. Nu som kommunsekreterare blir det mer 
övergripande frågor, såsom strategier, planer och beslut 
som rör hela Flens kommun.

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

– Kommunsekreteraren är en viktig kugge i kommunfull-
mäktiges och kommunstyrelsens arbete. Vi granskar och 
säkerställer att politikerna har det underlag de behöver för 
att fatta beslut. Vi stöttar ordföranden vid olika sammanträ-
den, så att besluten fattas på ett korrekt och lagenligt sätt. 
Vi ser till att besluten i protokollet formuleras så att de är 
lätta att förstå och genomföra. 

4. Vad är roligast med ditt jobb?
– Att det är så utvecklande, framför allt alla möten med 

medborgare och politiker och alla trevliga kollegor. Men 
också den stora bredden av ämnesområden i och med alla 
de olika frågor som en kommun är inblandade i. Om man 
som jag är nördigt intresserad av samhällsfrågor är det 
verkligen en förmån att få jobba på en så rolig arbetsplats.

5. Vilka är de tuffaste utmaningarna?
– Som sekreterare ansvarar man för många dead lines, 

det är en utmaning att se till att allt material finns på plats, 
med kompletta handlingar och tydliga formuleringar. Det är 
ibland svårt att få till en beslutsprocess som är effektiv men 
också rättssäker.

6. Vilka egenskaper är bra att ha som  
kommunsekreterare?

– Tålamod är en bra egenskap, eftersom det ibland är 
långa tider och ärenden kan försenas av olika orsaker. Det 
är också bra om man är noggrann och har en känsla för 
språk, eftersom det enligt min uppfattning är viktigt att de 
protokoll vi skriver ska vara både lätta att förstå och korrekt 
formulerade.

7. Vilken är den största missuppfattningen av vad en 
kommunsekreterare gör?

– Att titeln är sekreterare innebär att många kanske tror att 
det handlar om enkla arbetsuppgifter. Och det är klart att vi 
beställer fika, hanterar post och ställer i ordning mötes-
lokaler, men vi är också högskoleutbildade samhällsvetare 
som är proffs på ärendehantering och beslutsprocesser i 
den kommunala organisationen.

8. Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
– Jag vill tipsa om att kommunfullmäktiges samman-

träden är öppna för allmänheten. Om man vill ha en inblick 
i vilka beslut som fattas av kommunens högsta beslutande 
organ, så får man gärna komma och titta och lyssna. An-
nars webb-sänds också sammanträdena på kommunens 
hemsida flen.se.
 Magnus Ornhammar

På kommunens plan-, bygg- och explo-
ateringsavdelning märks det tydligt att 
kommunen är inne i en expansionsfas. 

Antalet förfrågningar om såväl industri-
mark som mark för bostäder har stadigt 
ökat under en längre tid och allt mer mark 
säljs. Det medför att behovet av nya områ-
den för bostäder och verksamheter ökar, 
vilket i sin tur ökar trycket på att planlägga 
och exploatera nya områden. 

Just nu pågår arbete med 15 stycken 
detaljplaner som alla berör olika typer av 
bostäder, men som även skapar möjligheter 
för verksamheter och handel. Andelen 
bygglov för större etableringar har ökat 
och består inte länge till störst del av om- 
byggnation eller tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse. Avdelningen har därför behövt 
anställa flera medarbetare samt utveckla 
rutiner och arbetssätt. 

Kommunen har investerat i ett nytt 
kartsystem för att på ett bra sätt göra in-
formation tillgänglig för fler. I kommunens 
kartsystem finns information om natur- 
och kulturvärden, strandskydd, vad som 
gäller för en specifik fastighet eller område 
kopplat till byggande. Det är även via kart-
systemet som avdelningen skapat den nya 
kommuntäckande översiktsplanen, vilken 
beskriver inriktningen för kommunens 
framtida utveckling. 

Tveka inte med att höra av dig till kom-
munens plan-, bygg- och exploateringsav-
delning om du har frågor och funderingar 
eller bara är nyfiken på vad som är på gång 
i kommunen. Kanske har du någon idé och 
kan tipsa om hur du vill att kommunen ska 
utvecklas. 

Karin Tibbelin, 
plan- och exploateringschef

Utveckling, förnyelse och ökat byggande

Just nu pågår arbete med 15 stycken detaljplaner som  
alla berör olika typer av bostäder, men som även skapar  
möjligheter för verksamheter och handel.

Foto: Mostphotos
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Biblioteken i Flens kommun
Julmusik
Flens bibliotek
Onsdag 19 december kl 14
Sparreholmarna spelar jullåtar.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka.

Bibliotekscafé 
Flens bibliotek
Onsdag 13 februari kl 19
Markus Hultcrantz sjunger och berättar 
om Gustaf Fröding.
Entré: 60 kr. Kaffe och kaka ingår.

Ändrade öppettider
24 december – 5 januari är våra filialbiblio-
tek stängda. 

Huvudbiblioteket i Flen har öppet  
enligt följande:
Julafton 24, Juldagen 25 och Annandag jul 26 december 
stängt
Torsdag 27 december kl 10-19 
Fredag 28 december kl 10-17
Lördag 29 december kl 10-14
Nyårsafton 31 december och  
Nyårsdagen 1 januari stängt
Onsdag 2 och torsdag 3 januari kl 10-19
Fredag 4 januari kl 10-17
Trettondagsafton 5 januari kl 10-14

Tidningsrummet i Flen är öppet från  
kl 8 måndag – fredag.
Onsdag 16 januari öppnar Flens bibliotek  
och tidningsrum kl 13 på grund av utbildning.

De allra flesta med kommunalt vatten i Flen, Mellösa, Hälleforsnäs, Skebokvarn 
och Sparreholm har nu nytt vatten i sina kranar. Den 28 november släpptes 
vatten från Katrineholm in i Flens vattenledningar och har under några veckor 
successivt nått ut till hushållen. 

Vecka 48 landade ett vykort med information om vad som kan hända vid  
omkopplingen, samt med uppmaningen att höra av sig till Sörmland Vatten  
om kranvattnet blir missfärgat. Du når Sörmland Vattens kundservice på  
0150 - 800 100 och kundservice@sormlandvatten.se. 

Besök www.sormlandvatten.se för mer information.
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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
15 december — 15 februari 2019

Julmarknad i Skebokvarn
16 december 12-16, Sparreholmsvägen 
35. Blommor, ljus, tomtar, keramik, 
hemstickat, hembakat, julgranar med 
mera. Lotteri med pepparkakshus. 
Bygde-Caféet serverar glögg och 
skinksmörgås.
Arrangör: Skebokvarns bygdegeråd

Söndagscafé på Skebokvarns- 
gården
16, 23, 30 december 12-16, Sparre-
holmsvägen 35
Upptäck trivseln i Bygdecaféet.
Arrangör: Skebokvarns bydgeråd

VECKA 51
Måndagscafé på Bron
17 december 13:30, Prins Wilhelms 
Torg 1. Kom och önska just din favorit-
låt. Kaffe med smörgås serveras.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Frimärksafton
18 december 18:30-21, Sveavägen 3
Månadsmöte med frimärksbyte och 
andra filatelistiska spörsmål. Även 
vykortssamlare välkomna. Frågesport 
och fika. Tag med pincett, penna och 
pengar.
Arrangör: Flens Frimärksklubb

Julmusik på biblioteket
19 december 14-15, Drottninggatan 3
Välkommen till vår traditionella  
julmusik på Flens bibliotek. I år är 
det ”Sparreholmarna” som står för 
musiken.
Arrangör: Flens bibliotek

Pensionärsdans
20 december 13-16, Föreningsborg 
Bettna. Dans till Lennartz ork, ser-
vering finns. Entré 100:-. Stor gratis 
parkering.
Arrangör: PRO Bettna

Stickcafé
20, 27 december 14-16, Stora Torget, 
Garnaffären är nedlagd men vi 
fortsätter att sticka på café KaCa´s i 
Malmköping. Välkomna alla som vill 
ha hjälp och/eller inspiration. 
Arrangör: Stickcafé i Malmköping

Christmas Carols
21-22 december 16-18, Ekenäs Kvarn, 
Flen. Christmas Carols med Ray & 
Maarit Cooper på Ekenäs Kvarn. 
Engelska traditionella julsånger, 
lyssna eller sjung med. Nicklas Lantz 
läser Tomten. Engelskt/svenskt julfika 
i pausen. Lite julförsäljning.
Arrangör: Sara Salomonsson/Ray 
Cooper

VECKA 52
Julkonsert med LoVisakören
26 december 15 och 17, Bettna Kyrka
Julkonsert med LoVisakören och fina 
musiker. Endast förköp, biljett 50:-.
Arrangör: Bettna församling

Mellandagsöppet
27 december 13:30-15:30, Prins Wil-
hems Torg 1. Kom in i värmen, vi spelar 
din önskemusik , serverar kaffe och 
goda smörgåsar.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

VECKA 1
Jullovsgraffiti
3 januari 12-16, Götgatan 7
Kom till Studiefrämjandet och skissa 
graffiti och måla en egen tavla! Det 
finns plats för 21 deltagare. Kom på 
drop in (i mån av plats).
Arrangör: Studiefrämjandet och 
Kulturenheten Flens kommun

Nyårsretreat trettonhelgen
3-6 januari, Vaviva Retreatcenter 
Årdala. Varmt välkommen till Vaviva-
gårdens årliga retreat med fokus på 
ditt välmående och din intention för 
det nya året.
Arrangör: Vaviva Retreatcenter 
Årdala

VECKA 50
Julmarknad på Sigridslund
15 – 16 december 11-16, Sigridslunds 
skola. Sigridslund lyses upp av facklor 
och levande ljus. Utställare både 
inomhus och utomhus. De erbjuder 
hantverk av olika slag, (ngr arbetar 
t.o.m. på plats), korvar, kött, m.m.
Arrangör: Sigridslunds Café & 
Event AB

Julmys på Klämman! 
15 december 17-23, Fridals Gård
Julkväll med Alpen Kapelle!
Jultallrik, julsmörgås, julkakor, julgot-
ter och mycket mer! Härliga juldryck-
er, must, glögg, julöl, julsnaps, fika!
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
ABF, Teater Klämman

Jultallrik eller Julbord 
15-22 december 11-14, Hammarvallen 1
Välkomna till oss julmat med dina 
vänner, AW, företag m.m.
Arrangör: Flens bowling café

OBS!
Om du vill ha med ditt evenemang till nästanummer, lördag 16/2, måste det skrivasin på www.flen.se/evenemang

senast fredag 1/2

Julkväll med Alpen Kapelle på Klämman. 
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Vi reserverar oss för  
ev ändringar/felskrivningar.

Flens Kyrkokör Trettondags- 
konsert
6 januari 15-16:30, Flens Kyrka
Den traditionella Trettondagskonser-
ten i Flens Kyrka avslutar julfirandet.
Arrangör: Flens Kyrkokör

VECKA 2
Stickcafé
10, 17, 24, 31 januari 13:45-16, Stora 
Torget. Vi träffas för att utbyta er-
farenheter och hjälpa varandra att se 
möjligheter med stickor och virknålar! 
Kaffe med gobit finns att köpa.
Arrangör: Stickcafé i Malmköping

Charleys Tant
13, 19, 20, 26, 27 januari & 2 februari  
17-20, Vadsbro Blacksta Förenings-
gård. Kung Blackes Gycklare spelar 
Charleys Tant. En fars i två akter av 
Brandon Thomas. Kaffe och smörgås 
i pausen.
Arrangör: Kung Blackes Gycklare

VECKA 3
Anhörigcafé
16 januari 17-19:30, Prins Wilhelms 
Torg. Du som är, eller har varit anhö-
rigvåradre är välkommen på anhörig-
kväll, ta en kopp kaffe och smörgås, 
träffa andra anhöriga och personal på 
anhörigstödet i Flens kommun.
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt 
Bron

Släktforskningens dag 2019
19 januari 11-, Drottninggatan 3
Fotografer och deras bilder på  
Flens profiler. Kom och hjälp oss  
att identifiera gamla bilder.
Arrangör: KFV Släktforskarförening/
Vuxenskolan

VECKA 4
Vernissage
26 januari 10-14, Bruket, Annebergs-
vägen 1. Välkommen till vernissage 
av Linda Lassons utställning med 
broderade bilder.
Arrangör: Kulturenheten Flens 
kommun

VECKA 6
Frieriet av Anton Tjeckov
9 februari 18, Lansdvägsgatan  19 
Sparreholm
En teaterföreställning framförd av 
Panikteatern
Arrangör: Riksteatern i Sörmlands 
hjärta

VECKA 7
Tisdagsträff
12 februari 14, Götagatan 10
Följ Lowe Knopp i ord och bild på 
safari och promenad på ”Nobelga-
tan” i Soweto och andra intressanta 
upptäcktsfärder.
Arrangör: RPG/Centrunkyrkan/Bilda
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Tipsa om ert
evenemang!

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 turistbyrån så vägleder vi dig.

Alla evenemangsförslag som skickas in publiceras  

också i Glimten som delas ut till alla ortsbor, företag 

och cirka 1400 sommarhushåll 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.

Öppet: tisdag – onsdag och torsdag 10-16
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B
AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Det började med en tom ladugård 2012. Sex år senare  
är Lida gård ett av Flens kommuns mest populära 
utflyktsmål.
 – Är man envis och jobbar hårt är ingenting omöjligt,  
säger skaparen Hannah Larsson.

Hannah Larsson växte upp i Flen. Här har hon sin själ, sina rötter, sitt  
arbete och sina engagemang i näringslivet. Ändå bor hon i Katrineholm.
 – Jag gick i skolan i Katrineholm och när jag och min man bildade familj 
valde vi att bosätta oss där. Men det är bara 20 minuter till Flen, så det 
funkar bra att pendla, säger hon.

Hannahs mamma Kerstin startade Kvalité häst & hund 1997 i en liten 
oansenlig lokal inne i Flens tätort. Företaget växte undan för undan och 
2012 fick Kerstin och Hannah frågan om de ville flytta verksamheten och 
hyra in sig på Lida gård. Ägt av Stenhammars godsförvaltning och ytterst 
av kung Carl XVI Gustaf.
 – Mamma var tveksam men jag såg möjligheterna och ville gasa. Som 
tur var fick jag min vilja igenom, säger Hannah, som poängterar att mam-
ma Kerstin jobbar heltid i butiken.

Godsförvaltningen ombesörjde en genomgripande renovering och våren 
2015 slog verksamheten upp portarna på Lida gård. Idag är det en blomst-
rande verksamhet med ett stort och brett utbud: 

Butik med inriktning på häst, hund, jakt, fritid, mode och exklusiva varu-
märken. Café och restaurang med hembakt, hemlagat och fullständiga 
rättigheter. Vandringsleder, lekpark, snickarbod…
 – Tanken är att det ena ska ge draghjälp åt det andra. Hos oss finns det 
något för alla, stora som små, säger Hannah.

Lida gård ligger stadsnära, ändå på landet i änden av en grusväg. 
Året-runt-verksamheter vid sidan om allfarvägen behöver generellt mark-
nadsföras lite extra, för att inte falla i glömska. Hannah är medveten om 
vikten av kontinuerlig marknadsföring och lägger mycket energi på event 
och nysatsningar som kittlar besökare från när och fjärran. 
 – Man måste våga tro på sig själv och sina drömmar, dessutom jobba 
hårt om man ska lyckas med en sådan här satsning. Och glädjande nog 
pekar alla våra siffror åt rätt håll. 

Men det är kundmötena som fyller på Hannahs energi.
 – Jag är med överallt och pratar och lyssnar på kunderna. Älskar verkli-
gen att träffa alla sorters människor och att tillgodose deras behov. 

Flen har nyligen bildat ett näringslivsråd med representanter från  
kommunen och näringslivet, där Hannah representerar handeln.
 – Jag brinner för Flen och vill att våra företag ska utvecklas och växa.  
Ju starkare näringsliv desto fler jobb och desto bättre fritidsutbud!

Berättat för: Ulf Bertilsson

Fo
to

: U
lf

 B
er

ti
ls

so
n

FlenMitt

Hannah Larsson:
” Jag ville gasa och som tur  
var fick jag som jag ville!”

Namn: Hannah Larsson.

Ålder: 40.

Bor: Villa i Katrineholm.

Familj: Man och två barn.

Arbete: Vd och delägare i Kvalité häst & hund och  
Restaurang & café Lida gård.  

Fritid: Träna i skog och mark. Tidigare elitryttare  
men hinner inte längre med hästarna.

Hannah Larsson är en av Flens näringslivsprofiler. 
Tillsammans med sin mamma Kerstin Olsson har hon 
skapat en lika mångsidig som uppskattad mötes-
plats på Lida gård.

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.


