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n Innehålln Inledare

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

Följ Flens kommun på flen.se och på facebook.com
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Familjecentralen 
öppnar i höst

Gå på en utställning 
i sommar

11
Turistbyrån laddar 
för högtryck
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Att vara med i en gemenskap är 
nog så viktigt för människan.  
I mina yngre tonår var jag ofta 
på golfbanan utanför skånska 
Tomelilla där jag är uppväxt. 

Men jag var inte där för att spela golf. Jag 
var där för att få vara med min vän Martin. 
Han spelade golf och han gjorde det bra. Jag 
hade inget emot att spendera många timmar 
på de gröna böljande fälten, det gav mig en 
smak av gemenskapen golfen kan ge och det 
var där vår vänskap cementerades, trots att 
jag inte slog ett enda slag. Vi drömde om att 
jag skulle bli hans caddie när han började 
tävla och vi köpte likadana kepsar. Vi var ett 
team och det gjorde mig stolt.

Det blev aldrig någon golfkarriär för min 
vän, men det blev en sen golfspelare av mig. 
Jag började med golf för två somrar sedan, 
ett intresse som uppenbarligen fanns latent 
i mig. Nu är det en gemenskap jag inte vill 
vara utan, vilket antagligen även passar in på 
medlemmarna i Flens golfklubb, föreningen 
som i år firar 30 år. Artikeln om jubilaren 
finner ni på sidan 16.

I detta nummer berättar vi också om 
planerna för den nya Familjecentralen och 
vi tar pulsen på Elisabeth och Pernilla på 
turistbyrån inför den stundande sommaren 
i vår fagra kommun. Och på tal om fager 
miljö, kommunens miljöstrateg Josefin job-
bar på bred front med miljöfrågorna vilket 
ni kan läsa mer om på sidorna 4 och 5. Där 
berättar vi även om det enträgna miljöarbe-
tet som pågått på Bruksskolan under många 
års tid. 

Det händer spännande saker även på an-
dra skolor, som i Bettna där hela samhället 
bidragit till att barnen numera kan stoltsera 
med en ny lekplats full av kreativitet och 
glädje.

Hoppas att ni alla får en underbar sommar 
full av ljumma nätter, svalkande bad och sand 
mellan tårna!

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg 

och redaktör Glimten

En oslagbar  
gemenskap

Lokalvårdarna uppmärksammade med Guldhjärtat ................... Sid 14

Kommunen har bildat ett krisnätverk ...................................................Sid 19

Grön flagg för Bruksskolan.........................................................................Sid 4-5

Fo
to

: M
ag

n
u

s 
O

rn
h

am
m

ar

16 30-årsjubileum  
på Flens GK

2



Fo
to

: M
ag

n
u

s 
O

rn
h

am
m

ar

n Smått & Gott
Plockredaktör: Magnus Ornhammar

Forntidsvandring för 
integration i Flen

Ansökan om  
nya skolkort

Nya sporthallen invigd

På parkeringsplatsen utanför Hammarvallens idrottshall  
väntar några människor. I den öppna bagageluckan på en bil 
finns kartonger fyllda med broschyrer och på marken står röda 
ryggsäckar redo.

Så småningom börjar forntidsvandringen som kommer att gå upp mot 
torpet Solstugan på Stenhammars ägor och sedan ner till Salsta gamla 
bytomt som ligger mitt i bostadsområdet. Innan dess hinner vi passera 
en fem tusen år gammal stenåldersboplats och man kan nästan ana 
vattnet glittra en bit ner i backen som det gjorde på den tiden.

Arkeologen berättar om alla platser vi stannar vid och vi pratar om 
livet som det levdes då och jämför med livet i andra tider och andra 
länder. Extra roligt blir det när mannen från Somalia berättar om hur 
han odlade i sitt hemland. Där gällde det att behålla vattnet i jorden och 
inte att få det rinna undan.

Bäst som vi går där upptäcker vi två trevliga män vid ett dukat 
kaffebord. Det blir en lång och trivsam paus. Vandringarna är upplagda 
just för att det ska vara trevligt och för att det ska vara enkelt att komma 
i samspråk med varandra.
 Lucie Riad och Agneta Scharp

Vill du också gå en forntidsvandring? Besök lansstyrelsen.se och 
sök på forntidsvandringar för alla tider och mer information.

Nu är den nya sporthallen på Drottninggatan invigd och given 
namnet Piggelinhallen. Invigningen skedde i slutet av april och var 
en lyckad tillställning där föreningar och allmänheten kunde testa 
på hallens mångsidighet. 

Du vet väl om att den nya hallen, och många andra lokaler med för 
den delen, går att boka? Mejla: bokning@flen.se eller söka på ”boka 
lokal” på hemsidan flen.se för mer information.

Du som ska gå på gymnasiet i höst 
och behöver ett skolkort för att åka 
till och från skolan, kom ihåg att vi 
behöver få in din ansökan.

För ansökningsblankett och mer 
information se:
https://flen.se/barn-utbildning/ 
gymnasieskola/boende-och-resor/

BUK-förvaltningen (barn, 
utbildning och kultur) har fått 
en ny ITK-pedagog, 55-årige 
Mogens Lauridsen. 
ITK står för information, kommu-
nikation, teknik. Lauridsen kom-
mer senast från ett jobb som 
verksamhetsledare för KomTek 
i Gnesta, innan dess arbetade 
han åtta år som IKT-pedagog i 
Nyköpings kommun.

Jari Salmijärvi, 44, heter den 
nya rektorn på Prins Wilhelm-
gymnasiet, som tillträdde sin 
tjänst 1 maj. 
Han har varit verksam inom 
skolans värld i stort sett hela sitt 
yrkesliv, närmast kommer han 
från Eskilstuna och ett jobb som 
skolledare sedan höstterminen 
2015. Salmijärvi inledde sin 
yrkesbana som lärare i Eskilstuna 
och jobbade sina tre första år 
på två olika grundskolor inom 
Eskilstuna kommun innan han 
blev gymnasielärare i nära 13 år i 
samma stad.

Simhallen 
stänger för  
reparation

Hålltiderna för 
Malma Marken

P.g.a. reparation kommer simhallen 
att vara stängd under veckorna 
34-37. Bl.a. kommer renings-
anläggningen att uppgraderas.
Övriga aktivitetslokaler i sim- och 
sporthallen hålls öppet som vanligt. 

Simhallens öppettider v.25-33
Måndag 14.00–20.00
Tisdag 06.30–13.00
Onsdag 14.00–20.00
Torsdag 14.00–20.00
Fredag  06.30–13.00
Lördag och söndag stängt!

Lördagen den 29 juni anordnar 
vi världens största gemen-
samma stadsfotografering på 
Google Maps! 
Det blir en festlig dag där vi 
tillsammans skapar aktiviteter, spex 
och smyckar staden på bästa sätt. 
Redan nu kan du börja förbereda 
dig! Gå in på  
facebook.com/gbglace/events

Arrangör: GB Glace i samarbete 
med Flens kommun.

• Fredag 26/7 
14.00 Marknad och tivoli öppnar
20.00 På scenen: Albin Johnsén
24.00 Tivolit stänger
 
• Lördag 27/7 
10.00 Marknad och tivoli öppnar
17.00 På scenen: P4 Nästa Sörmland
20.00  På scenen: Lili & Susi och 
TimeMachine
24.00 Tivolit stänger
 
• Söndag 28/7
10.00 Marknad och tivoli öppnar
12.00 Ekumenisk marknadsguds-
tjänst med sång av Daniel Wiklund
15.00 På scenen: Mojje
18.00 Tivolit stänger

Förbered dig för  
VI SYNS I FLEN!

Nya på jobbet 
inom Barn- och 
utbildning
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Piggelinhallen.
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På en stor tomt i centrala Flen ligger 
en fastighet med den högst ordinära 
adressen Orrestagatan 5. På en försik-
tig kulle ligger ett par hus som emeller-
tid skiljer sig från alla andra hus. 

Det är åtskilliga Flensbor som aldrig lagt 
märke till denna fastighet trots att den 
ligger endast några hundra meter från 
stadens kungsgata, församlingshem och 
stadshus. Det är dessutom okänt för de 

flesta att Orresta Gård, som fastigheten 
heter, sannolikt har en tusenårig historia 
och att den unga staden Flen, som bildades 
först 1949 har sitt ursprung här. 

Fastigheten är sedan 1985 byggnadsmin-
nesförklarad då byggnader, trädgården och 
gårdens historia ska bevaras för att garan-
tera människors tillgång till kulturarvet. 
Byggnadsminnen ska berätta om historiska 
skeenden, händelser och personers histo-

ria kopplat till byggnadsminnet. Exempel 
på annat byggnadsminne i Södermanland 
är Rademachersmedjorna i Eskilstuna.

Den privatägda gården är delvis öppen 
för allmänheten. Här samsas sedan 2016 
ett café, galleri och ett vida känt blomster-
rum. Renovering av byggnader och åter-
ställande av den parkliknande trädgården 
pågår ständigt, vilket besökarna kan följa 
över tid.

På Bruksskolan i Hälleforsnäs har man 
kämpat länge och väl efter Håll Sverige 
Rents certifiering ”Grön flagg”. Nu har 
kampen äntligen gett resultat. 

– Vi har försökt att få gröna flaggan i olika 
omgångar, det har pågått sedan kanske 15 
år tillbaka men med pauser ibland. Först 
nu har vi kommit fram, berättar läraren 
Maria Schultz.

Skolan är med i programmet ”Grön flagg” 
och då ingår att man väljer ett miljötema 
att jobba utefter och anger fem mål man 
vill uppnå och arbeta med under en längre 
period. 

Temat som råder just nu är djur och 
natur. Målen är; lära sig mer om bin och 
pollinering, ekologiska fotavtryck, ekosys-
tem, naturreservat och insektshotell.

– Man behöver jobba minst ett halvår 
med temat, men gärna längre. Vi har 
jobbat drygt ett år med djur och natur 
som vi bestämde efter att vi varit på ett 
naturreservat i slutet av förra vårterminen, 
säger Maria Schultz.

På Bruksskolan jobbar lärare och elever 
tillsammans i ett miljöråd som har två 
representanter från vardera årskurs 3, 4, 5 
och 6. Eleverna har själva fått ansöka om 
att få vara med i rådet.

– Det är ett råd som försöker göra miljön 
bättre. Vi ger uppgifter som våra klasskam-
rater ska göra. Sist var det om något de kan 
göra bättre för miljön, de skulle välja en 
sak och berättar om den. Den som hade det 
bästa förslaget vann en ekologisk choklad-
kaka, säger Jasmin Jamalo från klass 3.

Prunkande oas mitt i stan

Flaggan i topp  
för Bruksskolans miljöråd

På klätterställningen, Jadessa Helenius, klass 4 och Abdulrahman Kdah, klass 6. På marken, fr v; Madicken 
Sund, klass 6, Jasmin Jamalo, klass 3, Meja Sund, klass 4, Natalie Alkhatib, klass 3, Edvin Classon och Lava 
Sund, båda klass 5.
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Rådet träffas en gång i månaden och det 
är elevernas uppgift att föra rådets arbete 
och mål vidare i sina respektive klasser. 

– Genom miljörådet kan man visa att 
vår skola tycker att det som händer med 
naturen inte är bra. Det är som en röst 
som hörs, tycker jag, säger Abdulrahman 
Kdah, klass 6.

Exempel på saker som rådet har gjort är; 
utflykter till naturreservat och renings-

verk, lärt sig ta hand om utnötta kläder, 
haft biodlare på besök och byggt ett biho-
tell som nu sitter uppe på skolgården.

– Vi vill göra praktiska saker också 
och inte bara prata. Miljörådets repre-
sentanter är väldigt viktiga för att nå ut i 
klasserna, säger läraren Lilian Frisk.

Magnus Ornhammar
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I sommar kommer Orresta Gård ha 
sommarcafé, guidade visningar samt en 
utställning av Josefin Gustafssons måleri. 
Söndagsöppet i juni: 16, 23 och 30 juni café 
kl 12-16. 

Juli: Sommarcafé, öppet alla lördagar 
och söndagar kl 10-15. Guidade visningar 
(föranmälan) lördagarna den 6 och 13 juli 
kl 15.00.

Orresta gård

Byggnadsminnet 
Orresta Gård hälsar 

besökarna välkomna  
i sommar

Nedskräpning
Fimpar, plastpåsar, godispapper - varje dag är det massa skräp som 
hamnar på marken istället för i papperskorgar. Men varför är nedskräp-
ning ett problem, förutom att det inte ser så trevligt ut? Det finns flera 
anledningar: 

• Farliga ämnen sprids i naturen, till djur och människor.
• Plast bryts ned till mikroplaster som till slut hamnar i haven. Visste du 

att varje år hamnar 8 miljoner ton plast i haven? 
• Nedskräpade miljöer upplevs som otrygga och vandaliseras oftare än 

rena miljöer.
• Det kostar pengar för kommunen att städa upp skräpet som hade 

kunnat läggas på bättre saker.

Det är faktiskt förbjudet att skräpa ned i Sverige och man kan dömas till 
böter, eller till och med fängelse! Fimpen är det vanligaste och allra värsta 
skräpet eftersom det innehåller både plast och giftiga ämnen. Enligt Håll 
Sverige Rents beräkningar slängs det runt 1 miljard fimpar på gator och 
torg i Sverige varje år. Var och en av oss kan tänka till en extra gång och 
se till att vi inte skräpar ner i vår närmiljö. Det finns också några spännan-
de kampanjer: 

Vi Håller Rent
Barnens största aktion mot nedskräpning! I årets kampanj deltog 20 
skolor och förskolor i Flen och nästan 1500 elever och lärare hjälpte till att 
plocka skräp under maj månad. Skolorna anordnar skräpplockardagar 
och diskuterar nedskräpningens konsekvenser tillsammans med barnen. 

Plogga
Att “plogga” innebär att plocka skräp samtidigt som man joggar. Du får 
alltså motion samtidigt som du fräschar upp närmiljön. Plogga startades 
i Sverige och har blivit en folkrörelse som nu finns över hela världen. An-
vänd hashtagen #plogga när du ploggar, eller hitta en Plogga-grupp nära 
dig för att plogga tillsammans med andra. Läsa mer på plogga.se.

Flens kommun tar nedskräpningen på allvar och under 2019 kommer 
vi att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att minska mängden 
skräp som slängs. 

Avfallstrappan
Har du hört talas om Avfallstrappan, eller Avfallshierarkin? Den är 
gemensam för hela EU. Syftet är att minska mängden avfall och öka 
återvinningen. 

I första hand bör vi se till att det  skapas så lite avfall som möjligt och 
det avfall som faktiskt finns ska vi återanvända så mycket det går, till 
exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second 
hand butiker. Om det inte går att återanvända ska vi återvinna materialet. 
Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också 
genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall. Om 
avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom 
förbränning. Avfall som inte kan hanteras på annat sätt går till depone-
ring som ett sista steg. 

Andra nyheter från miljöområdet

Avfallstrappan. Illustration: Sörmland Vatten
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Förskolorna:
Flens tätort:
• V 28-31 slås Förskolornas verksamheter  

i Flens tätort ihop på Björklidens 
förskola.

• Allmänna förskolebarn är lediga 14/6-
20/8.

• Barn som har en 15-20-timmarsplacering 
på grund av föräldraledighet/arbetslöshet 
ombeds ha barnen hemma under v 28-31 
eftersom verksamheten är begränsad.

• Öppettiderna är kl 06.00-18.00 om be-
hovet finns. Personalens sommarschema 
anpassas efter anmält omsorgsbehov.

Malmköping: Knekten har öppet hela  
sommaren.

Bettna: Mårbacka är stängt v 28-31, samkör 
då med förskolan Flen.

Hälleforsnäs: Tallbacken är öppen hela 
sommaren.

Mellösa: Tomtebo stängt v 28-31.

Skolorna:
Stenhammar F-3:
• Skolavslutningen den 13 juni pågår 

mellan kl 08.15-09.30. Om vädret tillåter 
så sker den på vår skolgård.

• Skolan startar den 21 augusti kl 08.15 och 

avslutas kl 10.00 (ingen lunch serveras 
för skolbarnen den dagen).

• Under sommaren är fritidshemmet öppet 
precis som vanligt, må-fr 06.00-18.00 
(anpassas naturligtvis efter fritidshems-
barnens behov av verksamhet).

Stenhammar 4-6:
• Skolavslutning 13/6 kl 09.00 med start 

i klassrummet för att sedan gå ner till 
Sveaparken/scenen kl 09.30-11.00.

• Skolstart 21/8 kl 08.15-10.00.

Stenhammar 7-9:
• Skolavslutning 13/6 kl 08.15-10.00 för åk 

7 och 8, kl 10.00-12.00 för åk 9, i aulan 
Stenhammarskolan.

• Skolstart 21/8 kl 08.15-10.00.
• Sommaren: vi har lovskola veckorna 25 

och 26, kl 09.00-14.00, där mat serveras 
via Måltidsservice. Sker i skolans lokaler.

Bruksskolan och Kyrkskolan:
• Skolavslutningar: Kyrkskolan har avslut-

ning kl 8.00-9.30 i Mellösa kyrka.
• Bruksskolan har avslutning kl 10.00-11.00  

i Hälleforsnäs sporthall.
• Skolstart: Båda skolorna börjar kl 08.00 

och skoldagen slutar kl 11.30. Alla samlas 
på skolgårdarna på respektive skola. 

• Öppettider under sommaren 2019 på 
våra fritidshem: Fram till v 28 är båda  

fritidshemmen öppna som vanligt 
(06.00-17.30). V 28-31 är endast Bruks-
skolans fritidshem öppet (06.00-17.30 om 
behov finns). V 32 och fram till skolstart 
är båda fritidshemmen öppna som 
vanligt igen. 

Malmaskolan och Bettna skola:
Skolavslutning 13/6:  
• Malmaskolan kl 08.15-10.00.
• Bettna skola kl 07.45-09.30.
Skolstart 21/8:
• Malmaskolan kl 08.00.
• Bettna skola kl 17.00, obligatorisk grill-

kväll med upprop och föräldramöte.
Fritids öppettider under sommaren:
• Malmaskolan har öppet som vanligt hela 

sommaren kl 06.00-18.00.
• Bettna skola har stängt v 28-31, övriga 

veckor har de öppet som vanligt kl 06.00-
18.00.

Gymnasiet:
• Avslutning för år 1-2, torsdag 13 juni. 

Vi har ett program på förmiddagen och 
avslutningen hålls på skolan.

• Student för år 3, torsdag 6 juni. Vi har 
ett program ca 08.30-14.00. (Utspring 
13.00, därefter marsch). Studenten hålls 
på skolan.

Information från skolor och förskolor
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Bettna skola har invigt sin nya lekplats, 
döpt till Solens lekstad, som tillkommit 
med hjälp från hela samhället.

På Bettna skola har man gjort bästa 
tänkbara utav en av alla stora tomma ytor, 
en ny lekplats fylld med massa roligt för 
barnen.

– I vårt elevhälsoarbete har det flera 
gånger framkommit att det är väldigt 
viktigt att satsa på en organiserad vuxen-
ledd verksamhet i mellanrumsprocesserna 
som vi kallar det, mellan lektioner, raster, 
i början och slutet av dagen, för att det 
bidrar till ökad trygghet och i längden 
ökad måluppfyllelse. Det är därför jag 

tycker sådana här projekt är viktiga, det 
är en inspiration för oss här men även för 
andra enheter, säger rektor Axel Lagergren 
Jernselius.

Stora delar av samhället har bidragit; 
Bettna Bar och livs, Bettna sågverk, PRO  
i Bettna, FKAB, servicelaget på Flens  
kommun, Mårbacka daghem, privat-
personerna Hans Skjöld och Viking 
Johnsson, personalen och inte minst 
barnen själva.

Tack vare allt stöd från privata initiativ 
och föreningar har projektet blivit väldigt 
billigt att färdigställa, en bråkdel jämfört 

med vad det skulle ha kostat utan alla 
ideella insatser.

Elevhandledaren Susanne Atterday har 
varit drivande i projektet.

– Så fort jag gått och frågat har alla vil-
ligt bidragit med sitt strå till stacken. Det 
känns jättebra att det blev något helt och 
värdigt utav det och barnen har kommit 
skuttandes för att hjälpa till, de har varit 
väldigt entusiastiska. Jag vill sänka graden 
av bråk och dåligt prat och samtidigt höja 
graden av kreativitet, lek och skapande, att 
få de polerna att byta plats med varandra, 
säger Susanne.

Magnus Ornhammar

Sommaren närmar sig och i sommar 
kommer Flens kommun tillsammans 
med våra föreningar och andra  
aktörer att erbjuda aktiviteter – 
Sommarlovs kul 2019.

17 juni – 16 augusti riktar sig till dig som 
är mellan 6 och 15 år. Vi kommer att finnas 
på flera olika orter och ha olika aktiviteter. 
Vi kommer testa massa olika sporter och 
även andra aktiviteter. 

Sommarlovskul är inte bara en massa 
sporter utan vill du komma och bara hänga 
med oss och rita, spela spel så är du  
självklart också välkommen!

Vi kommer att lägga ut mer information 
om vad som händer varje vecka på våra 
sociala medier och på vår hemsida. Så det  
är superviktigt att du går in och följer oss 
på Instagram och Facebook så du vet vad 
som erbjuds varje vecka.

Är det några frågor eller funderingar re-
dan nu, tveka inte att höra av dig. Huvud-
ansvarig för sommarlovskul är: Nafi Kaya, 
Flens Kommun. E-post: nafi.kaya@flen.se, 
telefon: 072-974 50 29.

Gemensamma krafter  
bakom barnens nya lekstad

!

Full fart på lådbilarna under invigningen.  Foto: Magnus Ornhammar

Sommarlovskul i Flens kommun

Hemsida: www.flen.se/sommarlovskul
Facebook: Sommarlovskul i Flens kommun
Instagram: Sommarlovskuliflenskommun
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kulturens värld
På gång i

Låt dig uppfyllas av  

olika kulturevenemang  

i sommar!

• Besök en musikupplevelse som 

fyller dig med glädje och energi

• Gör ett galleribesök som får dig 

att fantisera

• Göm dig med en bok som du inte 

kan släppa taget om

• Packa picknickkorgen och gå på 

gratis utomhusteater

• Ta alla tillfällen du kan till kreativt 

skapande – för att må bra!

Ha en riktigt skön kultursommar!

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM
SISTA CHANSEN: Missa inte att se den särskilt spännande 
och mångsidiga utställningen där konstnärer och konsthant-
verkare från ResursCentrum visar sina alster i en samlingsut-
ställning som rymmer både bildkonst och tavlor, hantverk och 
slöjd. 

Utställningen hänger t.o.m. den 15 juni.

MIDSOMMARFIRANDE I SVEAPARKEN
Sveaparken, Flen, fredag 21 juni kl. 13–15 

Kom och fira traditionell midsommar i Sveaparken! 
Resning av midsommarstången, gemensam  
dans, musik av Flens spelmansgille. Varmt välkomna!

Evenemanget arrangeras i samverkan mellan Flens kommun, 
ABF, NBV, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och 
Svenska kyrkan.

NÄSTA UTSTÄLLNING

DJUR & VÄXTER – gamla 
skolplanscher, 18 juni–17 
augusti
Under sommaren kom-
mer ett urval av de vackra 
och informativa skolplan-
scher, som under decen-
nierna gått från att vara 
undervisningsmaterial till 
att bli eftertraktade inred-
ningsföremål, återigen att 
få se dagens ljus i galleri-
rummet.
Välkommen på en ljus, 
nostalgisk och somrig 
utställning med de klas-
siskt illustrerade växt- och 
djurplanscherna!
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Hösten
I KONSTGALLERIET  
HÄLLEFORSNÄS

ÖPPET: Tis-fre 11-17, lör-sön 10 -14, måndagar stängt. Stängt: 21-22/6.
Gjutmästarbacken 1, Gamla bruket i Hälleforsnäs. Tel: 0157-430 996.

Fotoutställningen 100!
av Carl von Scheele
8 juni – 1 september 2019

100! är en fotoutställning som berättar om ett antal svenska hundraåringars 
långa livsresa. Fotograf Carl von Scheele har porträtterat ett antal 100-åring-
ar från skilda samhällsklasser. Människor som har haft olika förutsättningar, 
livssyn och erfarenheter.

Konstgalleriet Hälleforsnäs låter oss under sommaren 2019 stifta bekantskap 
med dessa fantastiska människor och deras livshistorier.

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS PRESENTERAR:

Ingela Svensson THESUITCASE y 2016.

Efter sommarens fotoutställning 100! och Konstrundans  
helg 6–8 september, är vi stolta att få presentera:

INGELA SVENSSON I KONSTGALLERIET  
HÄLLEFORSNÄS 14/9–10/11

Ingela Svensson som är bosatt och verksam i Skogstorp utanför  
Eskilstuna, har medverkat tidigare i samlingsutställningen  
”Teckning” och i en utställning med grafik från Grafiska Sällskapet 
i Konstgalleriet. Så det ska bli extra spännande att få se henne i 
”helfigur” i en separat utställning. Utställningen pågår 14 sep–10 
nov 2019.

Om konstnären: Ingela Svensson är tecknare och grafiker, utbildad på Konst-
högskolan Umeå, 1993-98. Hon beskriver själv sitt konstnärskap: ”Mina teck-
ningar sträcker sig från små papperslappar upp till väggteckningar på fem-sex 
meter. När det gäller grafik arbetar jag med högtryck och linoleum. I mina bilder 
återkommer jag gärna till vardagliga händelser och den mänskliga kroppen.” 

Notera 26/10 i almanackan redan nu, då kommer Ingela till Konstgalleriets 
kulturlördag och berättar om sig själv, sitt konstnärskap och utställningen. Mera 
om Ingela Svensson finns att se och läsa på www.isvensson.se

LITTERATURFESTIVALEN
Lördag 16/11 till och med söndag 24/11 
kommer 2019 års litteraturfestival att 
genomföras i Flens kommun, Sörmlands 
hjärta. Kulturenheten arrangerar denna 
festival för andra året och nu söker vi dig 
som vill bidra och har idéer! 
Inom temat litteratur kan mycket passa in; 
författarbesök, samtal, workshops, utställ-
ningar, högläsning osv. 

NYHETSBREV

Vill du ha information om kulturaktiviteter som bedrivs av 

och i samverkan med Flens kommun direkt i din inkorg?

Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev!  

Skicka ett mail till kultur@edu.flen.se märkt med  

“Nyhetsbrev” så lägger vi till dig som prenumerant.

6–8 SEPTEMBER
När Konstrundan i Sörmlands Hjärta har öppna  
ateljéer 7–8 september, visar Konstgalleriet 
Hälleforsnäs en samlingsutställning med ett verk 
vardera av de deltagande konstnärerna. Konst-
galleriets utställning startar redan på fredag 6/9 
och ger därmed ett utmärkt tillfälle att se vad man 
kanske vill titta lite extra på under helgen. Karta 
kan hämtas här. 

Öppet: Fredag 11–17, lördag–söndag 10–16.
Deltagande konstnärer: Bo Arrhed, Gun-Britt Karlsson, Maj-Britt 
Hansson, Eldrun Keiseraas, Thomas Thoresson, Agneta Lantz 
Ekberg, Ove Ekberg, Kerstin Zetterström, Uta Jacobs, Barbro Gus-
tavsson, Tage Wahlberg, Inger Hahn-Redin, John Hagen,  
Johan Holm, Inger Linnea Carlsson, Carina Hahne, Ylva  
Skoglund, Christina Lindblom, Marja Piippo, Tepa Charles, Gunnar 
Carl Nilsson, Kaarin Bonde Jensen, Leif Gullmander, Eva Wernlid, 
Jannica Lund, Annelie Ekstrand, Ulf Malmström och Karl Johan 
Lilliesköld.
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Flens kommun redovisar, trots under-
skott i flertalet nämnder, ett positivt 
resultat på totalen. Resultatet landar 
på +10,6 miljoner kronor, 9,6 miljoner 
sämre än budgeterat. Anledningen till 
budgetavvikelsen beror på att social-
nämnden redovisar ett underskott på 
-55 miljoner kronor.

Det positiva resultatet på totalen beror på 
att Flens kommun har använt kommunens 
medel med en viss försiktighet sedan april 
månads delårsredovisning då socialnämn-
den aviserade sitt underskott. 

Hänt i kommunen:
• 2018 var som bekant ett valår och 

kommunen fick efter valresultatet 
ett annat politiskt styre. Social-
demokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet är under den nya 
mandatperioden i minoritetsstyre. 

• Kommunen har arbetat vidare 
med sin digitala miljö, bland 
annat genom införandet av ett nytt 
kartsystem. Det nya kartsystemet 
utgör en bra plattform för geografisk 
information som beslutsunderlag, 

kommande e-tjänster och utvecklad 
kommunikation med medborgarna 
i form av kartor. Ni kan se en del av 
resultatet i form av kommunens nya 
webbkarta på flen.se/kartor

• Den nya dataskyddsförordningen, 
GDPR, trädde i kraft 25 maj 2018. 
Flens kommun har tillsammans med 
Gnesta, Oxelösund, Vingåker och 
Katrineholms kommuner anställt 
ett gemensamt dataskyddsombud. 
Inom temat samverkan mellan 
kommuner har Flens kommun 
även tillsammans med Gnesta och 
Vingåkers kommuner slagit samman 
överförmyndarmyndigheten. De 
sitter numer tillsammans i stads-
huset i Flen.

 
• Arbetet med kommunens översikts-

plan som fick namnet Sörmlands 
hjärta – med plats för alla, antogs 
av kommunfullmäktige i september 
2018. Den finns i sin helhet på  
flen.se 

• Bildningscentrum Stenhammar, den 
nya skolan, F-6 invigdes lagom till 

skolstart i augusti 2018. På invig-
ningen, som blev lyckad, uppträdde 
artistduon Samir & Viktor.  

• Under hösten 2018 fick alla orter i 
Flens kommun utom Malmköping, 
nytt dricksvatten som numer tas 
från Katrineholm.

• I oktober 2018, när Svenskt Närings-
liv presenterade sin årliga ranking 
av företagsklimatet i Sveriges 290 
kommuner hade Flens kommun 
klättrat hela 30 placeringar och 
återfanns på plats 193. Syftet med 
rankingen är att visa var i Sverige 
det är mest gynnsamt att starta och 
driva företag. 

• Socialförvaltningen påbörjade under 
hösten ett stort förändringsarbete 
med en målmedveten målsättning 
att få nämndens ekonomi i balans. 
Framförallt har arbetet med ledning 
och styrning varit prioriterat och 
arbetet kommer att fortsätta både 
under 2019 och 2020.  

Maria Eriksson

Året som gick 2018

Foto: Hanna Nordin

Vill du vara med och bidra till höstens Hälsovecka?
För femte året i rad arrangerar Flens 
kommun, i samverkan med föreningar 
och andra aktörer, en vecka i Hälsans 
tecken. Av tradition infaller den vecka 
39.

Hälsa är viktigt för alla. Därför vill vi 
erbjuda alla kommuninvånare extra hälso-
främjande aktiviteter både på dag- och 
kvällstid under den här veckan. Vi vill att 
hälsoveckan ska innehålla allt från träning 
för knopp och kropp, motion, rörelse och 
avslappning, till kostråd, musik, kultur 

och allt annat som bidrar till bättre fysisk 
och mental hälsa. Vi hoppas nu att ni som 
förening, organisation, företag eller privat-
person vill vara med och bidra!

Varför inte erbjuda prova-på-aktiviteter 
för att samtidigt värva nya medlemmar 
och kunder? Kommunen kommer att sätta 
ihop ett program för hela veckan med de 
aktiviteter som erbjuds. Hälsoveckan i 
Flen är kommunövergripande och vi vill 
gärna se aktiviteter i hela kommunen.

Fakta
Hälsoveckan i Flen  
vecka 39, 21–29 september

Mejla dina förslag och idéer senast 16 augusti 
till hälsoveckan@flen.se eller ring Jessica 
Ekermann, 0157-43 00 02. 

Läs mer på www.flen.se/halsovecka
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För tredje året i rad är Flens Turisms 
verksamhet under sommarmånaderna 
numera mobil.

– I Turismbilen kommer vi att köra runt 
på olika platser för att möta sommarens 
besökare. Vi är fem i vår stab som går 
på ett rullande schema och vi har fasta 
hållplatser som vi besöker, men vi har även 
möjligheten att vara flexibla. Vi kommer 
att stänga turistbyrån på Järnvägshotellet 
i Flen under sommaren, men turistbyrån i 
Hälleforsnäs är öppen som vanligt tisdag–
söndag. Att hålla öppet på Bruket är viktigt 
för Konstgalleriet och Gjuterimuseet och 
såklart för besöksnäringsföretagen på 
området, säger Elisabeth Holmberg på 
turistbyrån.

Tillsammans med kollegan Pernilla 
Hagström är de fullt uppe i planeringen 
inför sommaren och utbildningen för aktö-
rerna på våra infopoints som är en enklare 
form av turistserviceplats.

– Att vi är mobila är en trygghet både 
för aktörerna på besöksmålen och för våra 
Infopoints, då de kan berätta för turister 
och ortsbor som undrar över något eller 
vill träffa oss – uppskattat. Det finns även 
en utökad infopoint på Wallinska bokhan-
deln mitt i Flen där man kan boka biljetter 

och de kan svara på ännu lite fler frågor, 
säger Pernilla.

Bara fördelar med att istället för att låta 
besökarna hitta till turistbyrån möta dem 
ute runt om i kommunen.

– Vi når många många fler på detta vis, 
det är inte försvarbart att ha öppet på 
Järnvägshotellet, ytterst få kommer hit. 
Det är där ute vi träffar dem, på besöksmå-
len som exempelvis Grinda Gårdsglass som 
har 25 till 30 000 besökare på en säsong, 
säger Elisabeth.

– Vi försöker också vara med på flera 
evenemang, den möjligheten hade vi inte 
haft utan att vara mobila. Då kan vi dela 
ut vårt och alla andras broschyrmaterial 
och svara på frågor och har möjlighet att 
marknadsföra besöksmål på ett helt annat 
sätt, säger Pernilla.

Med mobiliteten följer Flen också en 
större trend.

– Så här ser det ut överallt ute i stor-
städerna, allt från att cykla till att åka bil 
som vi. Människor hittar informationen i 
telefonen och inte på en byrå, men mötet 
är fortfarande viktigt och det känns bra att 
vi tar initiativet till informationen, säger 
Elisabeth och puffar för några av de stora 
dragplåstren.

– Teater Klämman, Orresta Gård, Jürss 
Mejeri, Kanotcenter i Skebokvarn, 
Bruksrestaurangen, Lida Gård, Fabriken, 
Sagostigen, Ekenäs kvarn, Sigridslunds 
kafé och många, många fler. Det finns så 
mycket bra och många är både roliga och 
helt fantastiska besöksmål i vackra miljöer 
där man kan äta gott och handla med sig 
något hem.

Magnus Ornhammar

Turistbyrån kommer till 
besökarna – inte tvärtom 

Pernilla Hagström och Elisabeth Holmberg med den nya turismbilen.  Foto: Magnus Ornhammar

Årets nya besökskartor och besöksguider är på plats och på Flens Turism  
är alla laddade inför årets säsong som drog igång på allvar i och med juni  
månads inträde.

Fakta
Här hittar du turismbilen mellan 1 juni  
och 31 augusti:

Måndag: Broschyrrunda med eventuella  
stopp på olika besöksmål

Tisdag: Fabriken, Sparreholm 10–12,  
Museispårvägen, Malmköping 14–16

Onsdag: Malmköpings Camping 10–11,  
Sagostigen 11.30–13, Stadshuset,  
Malmköping 14–16

Torsdag: Malmköpings Camping 10–12,  
Hembygdsgården, Malmköping 13–15,  
Lida Gård, Flen 15.30–17

Fredag: Flens Golfklubb, Flen 9–11,  
Grinda Gårdsglass 12.30–14.30, Sigridslunds 
Café & Hantverk, Årdala 15–16.30

Lördag: Runt om i Malmköping 10–14
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Det vankas stort kalas i Malmköping lördag 
15 juni. Detta när Museispårvägen firar 
50-årsjubileum med pompa och ståt.
– Många jippon utlovas för hela familjen, 
hälsar eldsjälarna bakom Malmköpings 
spårburna kulturskatt.

Mellersta Södermanlands järnväg – mellan 
Skebokvarn och Stålboga – lades ned 1967. Två 
år senare tog Svenska Spårvägssällskapet över 
och började bygga upp ett levande museum kring 
stationshuset i Malmköping och utmed de knap-
pa tre spårkilometerna till vändslingan i Hosjö.

Museispårvägen är numera ett populärt 
besöksmål för ortsbor och turister, men också en 
magnet för tåg- och spårvägsintresserade från 
när och fjärran. Ett 50-tal ideella krafter ser till 

att hålla ruljangsen igång, från fiket i stations-
huset till syllarna på banvallen och de gamla 
klenoderna till spårvagnar.

Faktum är att de flesta kommer tillresande  
från Stockholm, några kommer från Göteborg 
och till och med Norge. Den pensionerade 
bussföraren Lill-Per Andersson är en av många 
stockholmare som tillbringar väldigt mycket tid 
i Malmköping.

– Vi har en härlig gemenskap och jag är  
mycket hellre här och hjälper till än sitter  
hemma och ugglar. Våra medlemmar är mer  
eller mindre besjälade och betalar gladeligen 
medlemsavgiften, resorna hit och sovplatsen  
i logement för att jobba ideellt här, säger  
Lill-Per.

Foto: Lasse Skog/Bildtjänst

Veteranen Lars-Göran Allhammar 
och Olle Brohagen, en ung och 
hängiven spårvagnsentusiast från 
Nacka.

Lördag 15 juni firar Museispårvägen i Malmköping 
50 år med ett stort jubileumskalas.

50-årskalas  
i Malmköping 
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Lördag 15 juni firar Museispår-
vägen i Malmköping 50 år med 
ett stort jubileumskalas med 
ett utbud som passar stora och 
små.

Malmköpings musei spårväg 
har uppemot hundra gamla 
spårvagnar och arbetsvagnar. 
Ett 30-tal av dem fungerar och 
är i bruk.

I september 1980 besökte kung 
Carl Gustaf och drottning Silvia 
Musei spårvägen i Malm köping 
under Eriksgatan i Sörmland.

50

100

1980

Museispårvägen  
i siffror

Han berättar att Flens kommun, ASEA 
(numera ABB) med flera aktörer har hjälpt till 
att delfinansiera bland annat byggena av de 
vagnhallar som behövs för alla dessa spårvagnar 
– från Kiruna i norr till Malmö i söder, som finns 
samlade i Malmköping. Muséets grundare Lena 
Grönstedt hjälper också till med en del ekono-
miska medel.   

– Biljettintäkterna är förstås också viktiga 
och i grunden vår huvudsakliga intäkt. Ju fler 
som åker desto bättre förutsättningar för oss att 
bevara en del av Sveriges historia, konstaterar 
Lill-Per.

Där utanför på perrongen repeterar ett gäng 
unga piratliknande skådespelare inför jubiléet. 
Och i den spårvagn som strax ska avgå är det 
unge Olle Brohagen som gör sig redo att klippa 
biljetter och att förkunna nästa på- och avstig-
ning. 

14-årige Olle är en riktigt spårvägsentusiast. 
Den här helgen har han åkt buss, från hemmet 
i Nacka till Malmköping, för att vara med och 
ingå i den stab som ser till att allt rullar på som 
det ska. 

– Jag har varit intresserad så länge jag kan 
minnas. Var på ett ungdomsläger här och nu 
åker jag hit så ofta jag kan, säger han.

”Nästa Trumslagarskogen!”  Olle har full koll 

på omgivningarna och vet bland annat att berät-
ta för resenärerna att Trumslagarskogen fick sitt 
namn på den tid då Södermanlands regementes 
trumslagare gick undan från Malmahed och 
övade på nya trumvirvlar i det här skogspartiet.

Michael Gustafsson är drygt 30 år nu, men har 
åkt från Stockholm till spårvägsmuseet ända 
sedan femårsåldern tillsammans med sin pappa. 
Michael jobbar till vardags på ett företag som 
konstruerar tåginredningar, på fritiden är han 
teknisk chef och verkstadsmekaniker i spårvägs-
verkstaden i Malmköping. 

– Jag är nog här uppemot hundra dagar om 
året. Inte minst på vintern då det finns tid att 
hinna med de stora renoveringarna, säger han.

Men nu är det försommar och det stora 50-års-
jubileet står inför dörren. Med bland annat 
teaterspårvagn med pirattema, fikaspårvagn, 
hoppborg, femkamp och pyssel i bussmuséet.

Den första jubileumsturen klockan elva är 
bemannad med samma personal som den allra 
första turen för 50 år sedan. Bara en sådan sak.

Ulf Bertilsson

Läs mer om Museispårvägen och 50-årsjubileet  
på www.muma.se

Ovan: Malmköpingsborna  
Konrad Urbaniak och dottern 
Pola gillar att åka spårvagn.

Höger: Museispårvägen är ett 
populärt besöksmål.

Mitten: Lill-Per Andersson är 
ett av ansiktena utåt i stations-
husets café.

!
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Lokalvårdarna på det kommunala 
fastighetsbolaget FKAB har fått 
utmärkelsen Guldhjärtat efter en rad 
nominering från olika personer och 
kommunala verksamheter.

Att utmärkelsen är uppskattad, nästan 
lika uppskattad som lokalvårdarnas 
insatser, råder det ingen tvekan om, något 
som lokalvårdarnas chef Carina Kivirinta 
ger uttryck för.

– Det här är faktiskt första gången som 
städverksamheten blivit uppmärksammad 
på alla mina år jag jobbat, det känns jätte-
roligt att de äntligen ser vad personalen gör 
där ute, det är ett enormt jobb de lägger ner. 

Carina har varit chef sen FKAB bildades 
och tog över verksamheten som tidigare 
låg under ”kost och städ” då anställda  
kunde ha en kombitjänst lokalvård/kök. 
Innan chefstjänsten jobbade hon nästan 
30 år som lokalvårdare och hon har upp-
levt en stor förbättring.

– Dels att vi gått från ensamjobb till att 
jobba i team. Det är flera som hjälps åt med 
storstädningen och vi fördelar alla tunga 
saker på flera personer. Att vara ensam blir 
väldigt tungt när man ska flytta möbler och 
annat och det är väl mycket roligare också 
med arbetskamraterna nära.

21 fast anställda jobbar på städenhet-
en, samt nio vikarier som täcker upp vid 
sjukdom och ledigheter. De har 44 olika 
objekt att städa där det största är Bild-

ningscentrum Stenhammar och det minsta 
en förskola i storlek med en tvårummare.

Är det ett monotont arbete? 
– Kanske om man är på ett ställe hela 
tiden, men vi roterar och byter område 
och arbetskamrater eftersom vi har hela 
kommunen. Vi har bara tre personer som 
är på fasta ställen, Bettna för det är för 
långt att pendla samt på Skjortan i Flen, 
resten åker runt.

Den ljusa årstiden innebär att jobbet 
blir lite enklare när det inte är lika mycket 
smuts som släpas med in i lokalerna, och 
sammanhållning bland lokalvårdarna är 
god.

– Vi har haft det tungt under ett par år 
och den här gruppen har slitit hårt när 
vi knappt fått in vikarier, men nu har det 
börjat lätta lite och det här (Guldhjärtat) 
kanske gör att det lättar lite till, säger 
Carina med uppenbar stolthet i rösten.

– Absolut, finns inget annat man kan 
vara så stolt över som lokalvård, vi är 
väldigt viktiga. Ibland ser man hur folk  
tittar ner om man säger att man städar,  
de tycker det är ett skitjobb, men det tyck-
er inte jag. Jag har jobbat på olika ställen, 
som dagmamma, med funktionsnedsatta 
och på förskolor, men jag skulle aldrig byta 
mitt lokalvårdsjobb mot något. Jag tycker 
det är det bästa jobb jag haft!

Guldhjärta för lysande  
lokalvård
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Guldhjärtat

Hela gänget samlat, inklusive kommunchef och vd för FKAB, längst bak till vänster i bild.

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

!

Nominering: Tidiga morgnar påbörjar de sina uppdrag, tidigare än de flesta, och ser till att alla alltid har  
fräscha och rena lokaler och toaletter. Effektivt arbetar de sig igenom korridorer, kontor, skrymslen och vrår,  
aldrig i vägen för någon eller något och aldrig med ett klagande ord. De ber vänligt om hjälp om de behöver det 
 och har ett professionellt sätt och alltid plats för ett leende och en liten pratstund.

Magnus Ornhammar
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Arbetet med att färdigställa Flens 
familjecentral är i full gång. I sommar 
blir det “inskolning” för personalen 
och i höst öppnar centralen för allmän-
heten.

Familjecentralen ligger på Storgatan i 
anslutning till den nya skolan. Den bedrivs 
i samarbete mellan Flens kommun och 
Region Sörmland och vänder sig till famil-
jer som väntar barn och vårdnadshavare 
med barn som inte börjat i förskoleklass. 
Planen är att familjecentralen kan invigas  
i mitten av september.

Verksamheten har ett helhetsperspektiv 
på familjen, med fokus på barnets livs- 
situation ur ett medicinskt, psykologiskt, 
socialt och pedagogiskt perspektiv.

Med det sagt är det en mängd verksam-
heter som ryms under samma tak och ger 
invånarna en bred och bra service.

Familjecentralen ska bidra till en positiv 
hälsoutveckling genom att yrkesgrupper 

vid familjecentralen samarbetar i stödet 
till blivande vårdnadshavare, barn och 
deras vårdnadshavare.

Målen för familjecentralen är  
att för målgruppen: 
• Stärka det sociala nätverket.
• Erbjuda lättillgängligt stöd.
• Förebygga och tidigt upptäcka 

ohälsa genom insatta hälso- 
främjande insatser.

• Erbjuda ett mötesklimat som  
inbjuder till delaktighet.

• Vara ett kunskaps- och informa-
tionscentrum i Flens kommun.

• Vara en naturlig mötesplats och 
utveckla en god service.

• Vidareutveckla kommunens och 
regionens insatser för barn i behov 
av särskilt stöd.

Det kan sägas att Familjecentralen står 
på fyra ben; barnhälsovård, mödrahälso-
vård, öppen förskola och socialtjänst med 
inriktning mot förebyggande insatser. 

Öppen förskola är en kompletterande 
form av förskoleverksamhet som riktar sig 
till barn som inte är inskrivna i förskola 
samt vårdnadshavare eller annan vuxen 
som har ansvar för medföljande barn. 
Verksamheten bygger på besökarnas aktiva 
medverkan.
Förskolechef Kerstin Johansson har varit 
förskolans representant i arbetet med 

familjecentralen och kommer att ansvara 
för den öppna förskolan.

– Poängen med en familjecentral jämfört 
med en vanlig öppen förskola är att det 
här blir en stimulerande mötesplats riktad 
till ett bredare spann besökare med flera 
syften att besöka Familjecentralen. Det 
kan bli så mycket mer än bara den riktade 
barnverksamheten. Här är meningen att 
syftet att samverka multiprofessionella 
team som kan hålla i t.ex. föräldrautbild-
ningar och olika kurser där man jobbar 
tillsammans, säger Kerstin. 

Hon har bland annat besökt familje-
centralen i Nyköping för inspiration och 
tankar kring hur lokalerna kan utformas, 
även om förutsättningarna delvis skiljer 
sig åt.

I dagsläget är en förskollärare anställd 
på heltid på öppna förskolan men Kerstin 
hoppas att det snart även ska finnas en 
annan nyttig tjänst tillgänglig.

– Min tanke är att det ska anställas 
en så kallad ”kulturtolk” med hjälp av 
bidragspengar från länsstyrelsen som 
jag ansökt om. Om vi får detta bidrag till 
insats, kommer vi att utvärdera löpande 
och kommunicera om hur behoven ser ut, 
arbetet och samarbetet kommer fortsätta 
att fördjupas under kommande år.

I höst öppnar  
Familjecentralen 
i Flen
Familjecentralen har flera verksamheter under samma tak, barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Foto: Mostphotos

Verksamheten har ett 
helhetsperspektiv på 
familjen, med fokus på 
barnets livssituation  
ur ett medicinskt,  
psykologiskt, socialt 
och pedagogiskt  
perspektiv. Magnus Ornhammar
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I år firar Flens golfklubb 30 år sedan 
invigningen och det är en förening full 
av liv och framåtanda.

Faktum är att klubben bildades redan 
1985 när familjen Bånge på Norrtorp 
indikerade att de ville bygga en golfbana i 
samarbete med banarkitekten Sune Linde. 
Fyra år senare var drömmen verklighet  
och golfentusiaster kunde avnjuta spel på  
nio hål. 1989 fanns inte nuvarande hål 8  
eller hål 9, istället var dagens hål 10 det  
åttonde hålet och dagens avslutande  
hål 18 fungerade som hål 9. 

1991 stod samtliga 18 hål klara för spel 
och 2011 köpte klubben anläggningen och 
bildade Flens GK Drift AB, en organisa-
tionsstruktur som gäller än idag.

Banans design aspirerar på att golfspe-
larna ska känna att de är mitt i klassisk 
sörmländsk natur. Motsatsen vore att,  
som på vissa banor spela på stora öppna 
fält som är enklare att bemästra, men så  
är inte fallet i Flen. Hålen slingrar sig fram 
genom skog och mark, upp och ner och 
upp igen med ständigt kuperade hål och 
sluttande spelplan, eller fairway för den 
som gillar golftermer. 

– Den är oerhört vacker med en natu-
rupplevelse vart man än tittar, man ser vat-

ten från alla utslagsplatser vilket är unikt, 
säger ordföranden Monica Falk.

Banan sätter spelarens skicklighet på 
prov med både smala hål, relativt mycket 
vatten i spel och blinda slag, alltså där 
du inte kan se din tänkta nedslagsplats 
från vart du ska slå ditt nästa slag. Banan 
håller hög klass och det är ledningens 
ambition att den ska ge alla golfare oavsett 
spelskicklighet en glädjefull stund på  
banan och att medlemmarna ska trivas 
med en välskött bana och klubb. 

– Det finns ett otroligt engagemang och 
många som jobbar ideellt, det skulle inte 
fungera annars. Vi har också en kanon-
duktig greenkeeper i Andreas Manninen 
som med sin personal och långsiktigt 
arbete verkligen lyft banan, säger Monica 
Falk som är inne på sitt sjätte år i rad som 
ordförande, men hon har även haft den 
posten innan klubben själv ägde anlägg-
ningen. Tillsammans med maken Lars har 
de varit med sedan klubbens barnsben då 
det inledningsvis bara fanns en range.

– Att äga den och att vi bildat aktiebolag 
gör en stor skillnad för driften, det gör att 
vi är en stor organisation i Flens kommun 
och den största föreningen med drygt 800 
medlemmar. 

Många av dessa medlemmar är fritids-
boende i kommunen, men få av dem är 
kvinnor.

– Vi ligger på 27 procent kvinnliga med-
lemmar, samma som rikssnittet, men vi 
har en satsning, ”Golftjej Sörmland”, inom 
ramen för Södermanlands golfförbund där 
jag ingår i en projektgrupp med målet att 
få fler unga flickor att spela golf. 

Effekt av detta kan Monica se på nära 
håll i ungdomsledaren Emma Rasmussens 
barngrupp, där det är fem flickor och sju 
pojkar.

Monica Falk slår gärna och ofta ett slag 
för golfens hälsoeffekter.

– Golf är en hälsosport, det finns forsk-
ning som visar att golfare lever längre och 
har ett friskare liv med mer rörlighet och 
socialt liv.

Magnus Ornhammar

30 år med Sörmlands  
vackraste golf

Golf är en hälsosport,  
det finns forskning som 
visar att golfare lever  
längre och har ett friskare 
liv med mer rörlighet  
och socialt liv.

Puttningen, där så många golfrundor avgörs.  
I bakgrunden ses Monica Falk. Foto: Magnus Ornhammar

Böljande fairways och stora nivåskillnader, kännetecken för Flens GK, här på hål 9. 
Foto: Magnus Ornhammar
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Namn:
Ebba Culmsee

Ålder:
20

Familj:
Mamma, pappa,  
storasyster

Bor:
Katrineholm

Arbete:
Turistinformatör

Anställd i Flens  
kommun sedan:
Oktober 2018

SNABBA!8
1. Vad gör du på ditt jobb?

 – Som turistinformatör informerar och tipsar jag 
turister och lokalbefolkningen om besöksmål i kommu-
nen. Förutom det arbetet har jag hand om Flens Turisms 
hemsida visitflen.se där jag uppdaterar information, bilder 
och publicerar evenemang. Jag fotograferar även vackra 
platser i Flens kommun och marknadsför på bland annat 
visitflens instagram.

2. Vad innebär det att vara turistinformatör?  
– Arbetet innebär bland annat att kunna hjälpa 

turister/lokalbefolkningen som behöver råd med att hitta 
diverse besöksmål och marknadsföra sin kommun.

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

– Jag hjälper människor att upptäcka och uppleva smultron-
ställen i kommunen liksom resten av Sverige. 

4. Vad är roligast med ditt jobb?
– Det roligaste är att det inte känns som ett jobb. 

Jag får möjlighet att göra det jag tycker om, att hjälpa 
människor och fotografera. 

5. Vilka är de tuffaste utmaningarna?
– Den tuffaste utmaningen är att alltid hålla sig upp-

daterad om vad som händer i kommunen för att kunna ge 
den bästa möjliga servicen.

6. Vilka egenskaper är bra att ha som turist- 
informatör?

– Det är bra att vara serviceinriktad, flexibel och tålmodig.

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

– Den största missuppfattningen är att allt vi gör är att ta 
emot turister på turistinformationen. Vi jobbar med mycket 
annat bakom kulisserna så som evenemang och marknads-
föring. 

8. Vad vill du hälsa Glimtens läsare?
– Kom gärna fram och hälsa på oss i sommar. Vi finns 

till för att hjälpa. 

Magnus Ornhammar

Sommaren föreställning på uppskattade Kolhusteatern i 
Hälleforsnäs är Oliver! Det är teaterns tjugofjärde föreställ-
ning och den ger publiken en resa bakåt i tiden som fångar 
alla åldrar. 

– Berättelsen om Oliver Twist är tidlös. Den är lika aktuell idag 
som den var i 1800-talets England. Miljöerna passar perfekt in i 
kolhusets karaktär och musikalen passar lika bra med Kolhustea-
terns fina tradition att göra musikaler som berättar något viktigt, 
säger Tomas Bergh, regissör.

Oliver! är baserad på Charles Dickens klassiker “Oliver Twist” 
och i den får publiken följa föräldralösa Oliver Twist när han 
försöker navigera sig fram genom Londons undre värld, full av 
stölder och våld, i jakten på ett hem, en familj och – viktigast av 
allt – kärlek.

Oliver stöter på Artful Dodger som tar sig an honom och lurar  
in honom i ett gäng ficktjuvar under ledning av den sluge, karis-
matiske Fagin. 

På sitt första uppdrag blir Oliver falskt anklagad för en stöld 
han inte begått men räddas av en snäll och rik gentleman,  
Mr Brownlow. Detta till Fagins och hans våldsamme sidekick,  
Bill Sykes, förskräckelse. De förmodar att Oliver nu kommer 
avslöja allt han vet om deras kriminella nätverk. 

I mitten av detta finns den godhjärtade Nancy som slits  
mellan sin kärlek och lojalitet till Bill och en desperat vilja  
att rädda Oliver från det liv hon själv inte kan ta sig ur.

Oliver! spelas onsdag till söndag,  
19 juli till 10 augusti.

Kolhusteatern sätter upp Oliver!
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Fritidsgårdarna
• Öppettider under sommaren – se 

www.flen.se eller följ oss på Facebook
• Prova på studio Flen och Hälleforsnäs.
• Läger på Gilwell, Sparreholm,  

24-25 juni ålder 12-15 år. En över-
nattning med buss dit och hem. 

• Fiska, paddla kanot och en massa an-
dra aktiviteter. Anmäl dig på någon av 
fritidsgårdarna. Max antal deltagare 
och först till kvarn gäller.

• Aktiviteter på Fritidsgårdarna under 
sommaren är bumperballs, minigolf, 
fotboll, kubb m.m

• Ungdomarna önskar – vi genomför.

Sommaröppet på The Culture House, 
Amazon
Vecka 26 och vecka 32. Måndag – torsdag, 
kl. 13 - 17 varje dag.
• Bildkonst (teckna, måla, skulptera)
• Återbruk/pyssel (t.ex. bygga fågelbon 

av mjölkkartonger, totempålar av rör)
• Dramatiska övningar
• Musik (t.ex. gitarr, rytmer, keyboard, 

sång)
• Dans 
• Bakning
• Jättesåpbubblor

Aktiviteter av ungdomar för ungdomar
Demokratiprojektet ihop med Fryshuset. 
Sista veckan på sommarlovet, vecka 33, ska 
våra nyexaminerade ungdomar som har 
deltagit i demokratiutbildningen anordna 
aktiviteter. 

Håll utkik på våra sociala medier och 
vår hemsida för mer information, så vi kan 
stötta våra ungdomar i sina projekt.  

Koda ditt eget dataspel
Under sommaren kan du som är mellan 
9-11 år prova på att koda ditt egna data-
spel tillsammans med ungdomarna från 
Hemkodat, alldeles gratis. 
Malmköpings bibliotek 4/7 kl 13-15.
Hälleforsnäs bibliotek den 8/7 kl 13-15. 
Flens bibliotek 9/7 kl 13-15.
Begränsat antal platser, anmäl dig på  
Flens bibliotek eller e-post:  
flens.bibliotek@edu.flen.se 

Dagkollo på Änggärdets gårds- 
gemenskap, Skebokvarn
Prova livet på landet under en vecka.  
Här kan man välja på att bygga koja, hoppa 
studsmatta, hämta ägg, gå och bada och 
mycket mer. Se hur mat odlas och var med 
och skörda och laga lunch.  
Måndag till fredag, 15-19 juli. Vi åker  
kollektivtrafik till gården gemensamt. 
Samling vid busstationen klockan 9 
(bussen avgår 09:07). Åter i Flen 16:50. 
Bussresan kostar inget.
Ålder: 8-11 år
Anmälan: Max 7 deltagare per dag.  
Vi ser gärna att barnen deltar hela veckan. 
Anmäl till kerstin@medhjartat.se senast 
1/7. Ange namn, ålder, telefonnummer 
vårdnadshavare och eventuella allergier.

Flens IF
Veckorna 27-30, kl.12. Hammarvallen Flen 
mån, ons och fre.
Malmköping och Hälleforsnäs tis och tors. 
Platser meddelas på www.flen.se/sommar-
lovskul. Facebook: Sommarlovskul i Flens 
kommun och Instagram: Sommarlovskuli-
flenskommun
Fotboll, basket m.fl. idrotter.

Bettna AIS
Fotboll på Sörbyängen Bettna! I samarbete 
med Flens kommun erbjuder vi ungdomar 
mellan 6 och 15 år att kostnadsfritt spela 
och träna fotboll i Bettna under vecka 

33. Vi beräknar träffas sex dagar i vecka 
33 med början måndag! Vi startar kl 13 
och spelar/tränar till 15. Kontakta Karin 
Hallerby 070-967 58 58 för anmälan.

Squaredansa i sommar
Vecka 27 bjuder squaredansklubben Violen 
in mellanstadieungdomar att under en 
vecka lära sig denna roliga dans. Vi håller 
till i Folkets hus i Hälleforsnäs mellan 
09.00 och 12.00. På kvällen den 5 juli har 
vi avslutning. Alla som gått igenom kursen 
får sitt klubbmärke och kan delta i danser 
över hela världen. Anmälan till Bengt  
073-6522822, eller bengtnilsson50@
hotmail.com.

Cirkusskola i Flen
Vill du lära dig cirkuskonster som tram-
polin, jonglering, akrobatik och cykla på 
enhjuling? Då ska du vara med i sommar 
när Frisksportdistriktet kommer till Flen 
och Piggelin-hallen och håller kostnadsfri 
cirkusskola för barn och unga mellan 6 och 
15 år.
Cirkusskolan pågår vecka 30 (22-26 juli) 
och är uppdelad i en förmiddags- och en 
eftermiddagsgrupp:
Kl. 9-12 för barn mellan ca 6-9 år. Kl. 13-16 
för unga ca 9-15 år. Kl. 16-17 fri träning. 
Veckan avslutas med två cirkusföreställ-
ningar på fredagen. Observera att man för-
väntas delta samtliga dagar under veckan.
För mer information och anmälan till cir-
kusskolan: www.frisksport.se/cirkusskolan
eller ring kulturenheten: 0157-43 02 24.

Design och återbruksverkstad i Salsta
Vecka 27 (1–5 juli) kl 10–12 och 13–14.
Kom och ge nytt liv åt gamla uttjänta 
prylar och tyger! En gammal mjölkkartong 
kan bli en liten soffa, toapappersrullar blir 
till förvaringsaskar eller varför inte göra 
fisk av gamla tapeter? Salstagatan 19 D i 
Flen. För frågor, kontakta kulturenheten: 
0157-43 02 24.

Sommaraktiviteter  
för barn och unga!
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Flens kommun jobbar kontinuerligt på 
att förbättra krisberedskapen. Som ett 
led i detta arbete har ett krisnätverk 
bestående av kommunen, privata 
företag, organisationer och föreningar 
bildats.

Syftet med nätverket är att få lärdom om 
hur andra samhällsviktiga aktörer jobbar 
för att vara så väl förberedda som möjligt 
i händelse av kris. Om man tidigt etable-
rar ett gott samarbete och förståelse för 
andras möjligheter och utmaningar vid en 
kris, ökar det förmågan att agera snabbare 
och effektivare om väl krisen är framme.

En aktör som kan komma att spela en 
viktig roll i en krissituation är Svevia. 

Svevia bygger och sköter om vägar och 
infrastruktur och är idag Sveriges ledande 
driftentreprenör med skötsel av cirka 50 
procent av de statliga vägarna i Sverige. 
Driftområde Flen sköts av Svevia och be-
står av cirka 100 mil väg. Om inte farbar-
heten är säkerställd vid en kris blir många 
viktiga insatser svåra att genomföra.
 
Björn Palm är platschef på Svevia i Flen.

– Jag tycker det är väldigt bra att kom-
munen intresserar sig och är förberedd. 
Det är väldigt intressant vad kommunen 
och andra företag har att säga och bidra 
med, som ensam är man inte stark men 
tillsammans är vi det, så det är glädjande 
att se att det är ett sånt stort intresse från 
företagen. Jag som bor i kommunen vill 

också göra skillnad och hjälpa till.
Svevia jobbar med hela kedjan, från 

anläggning och beläggning till underhåll. 
Förutom att hålla vägarna fria från fallna 
träd och annat utför de snöröjning, sane-
ring och mer vilket gör dem till en viktig 
samarbetspartner för kommunen.

– Snö och storm är inte direkt ett problem 
för oss, flertalet som jobbar här har motor-
sågskörkort. Vi har maskiner och rutiner 
för detta och vi har jourverksamhet året 
runt med folk runt i området som alla kan 
såga träd. Är det något akut vet de var vi är, 
säger Björn Palm.

Magnus Ornhammar

Företag och kommunen samverkar

för bättre krisberedskap

I Svenskt Näringslivs undersökning som presenterades  
21 maj gällande företagsklimatet i de sörmländska kommu-
nerna tar Flens kommun ytterligare ett rejält kliv uppåt. 

Hela länet ligger bra till nationellt sett och där spelar Flens 
utveckling en viktig roll som just nu ligger i mitten av de sörm-
ländska kommunerna, plats 5 av 9.

I oktober presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking 
av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner där Flens kommun 
klättrade hela 30 placeringar till plats 193.  

– Det känns skönt att ha lämnat sista platsen i Sörmland, säger 
Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.

1017 företag i Sörmland svarade på enkäten. I höst presenteras 
den stora rankningen och förhoppningsvis kommer Flens kom-
mun att klättra även där.

I april, presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
resultat i NöjdKundIndex (NKI)  i rapporten Öppna Jämförelser 
Företagsklimat, som görs i samarbete med Stockholm Business 
Alliance (SBA) där Flens kommun lyfte sitt NKI med totalt sex 

steg från förra gången. Den här kundunder-
sökningen genomförs varje år sedan SBA 
bildades 2006. Företagare får i undersök-
ningen bedöma kommunernas service på 
myndighetsområdena brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland före-
tagare som haft ärenden inom ett eller flera 
områden. De får i en enkät besvara frågor om 
kommunernas service vad gäller informa-
tion, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. De får också 
göra en helhetsbedömning om kommuner-
nas service. Det är den som ligger till grund 
för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

– Det är verkligen kul att företagen 
uppskattar vår ambition att förbättra vår 
service, säger Mikael Larsson.

Driftområde Flen sköts av Svevia. Foto: Svevia
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Positiv trend för företagsklimatet i kommunen

Näringslivschef  
Mikael Larsson. 

Maria Eriksson
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Bevattningsförbud 

Det kommunala dricksvattnet 
är en av samhällets viktigaste 
resurser, därför behöver vi vara 
rädda om det. Dricksvattnet ska 
endast användas till personlig 
hygien, mat och dryck. 

För att undvika brist på dricksvatten
agerar vi nu förebyggande. I vår 
region behöver förbrukningen av 
dricksvattnet fördelas mer jämt under 
dygnets 24 timmar och en del i detta 
är att vi inför bevattningsförbud.

Från och med den 1 maj 2019 råder 
bevattningsförbud mellan klockan 
06.00 och 20.00 för dig som har
kommunalt vatten i Flens kommun. 
Förbudet gäller tillsvidare.

Bevattningsförbudet gäller för alla 
och för hushåll kommer det inte göras 
några undantag. Flens kommun 
använder främst sjövatten vid bevatt-
ning, med tillstånd från Länsstyrelsen.

När bevattningsförbud råder är det
förbjudet att använda kommunalt 
vatten för att:
• bevattna fotbollsplaner, tennis-

planer eller liknande.
• bevattna gräsmattor, större

plantager med vattenslang eller
vattenspridare, vattning får ske
med vattenkanna.

• fylla spa-bad, badtunnor eller
pooler större än 1 m3.

• använda högtryckstvätt eller
vattenslang för att exempelvis
tvätta fasader och fordon.

Bevattningsförbudkl 06.00 - 20.00
Tillåtet att vattnakl 20.01 - 05.59

Tack för att du värnar om vattnet
- vårt viktigaste livsmedel!Läs mer på www.sormlandvatten.se

Tips!
• Samla regnvatten att vattna

med i din trädgård.
• Laga droppande kranar, det

sparar värdefulla droppar.

Miljöbilen
– Insamling av farligt avfall nära dig!

Under vecka 33 åker miljöbilen runt och samlar in farligt avfall från  
hushåll i Flens kommun. I tidtabellen ser du var och när miljöbilen stannar.  
Har du inte möjlighet att besöka miljöbilen kan du året om lämna ditt  
farliga avfall på återvinningscentralen.

TIDTABELL MILJÖBILEN
DAG TID PLATS    
Må 12 aug 17.00-18.00 Mellösa, Domarv. (ÅVS)
 18.15-20.00 Hälleforsnäs, Torsbov. 2 (ÅVS)
Ti 13 aug 17.00-18.00 Malmköping Heden, Förrådsg. (ÅVS)
 19.00-20.00 Forssa Kyrka
On 14 aug 17.00-18.00 Skebokvarn, Sparreholmsv. (ÅVS)
 18.30-20.00 Sparreholm, Tempo (ÅVS)
To 15 aug 17.00-18.00 Vadsbro, Storängsv./Vadsbrov.
 18.30-19.30 Bettna, Kungsbackav./Valstav. (ÅVS)
Fr 16 aug 17.00-18.30 Willys parkeringen, Tegelv 2 (ÅVS)
 18.45-20.00 Centrala Flen, Grusplan Variagatan (ÅVS)
ÅVS = Återvinningsstation, där du lämnar dina förpackningar och tidningar.

Till miljöbilen kan du lämna:
• Spillolja i dunk, inte fat
• Lösningsmedel - lacknafta, thinner, fotogen, aceton
• Färg-, lack- och limrester
• Syror och alkalier - batterisyra, kaustiksoda, ammoniak
• Bekämpningsmedel, inte fat
• Kemiska produkter och fotokemikalier
• Kvicksilverhaltiga avfall - termometrar
• Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör
• Smått elavfall
Tack för att du sorterar ditt farliga avfall!
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FöretagsFlen – Visste du att…?

Pekanpaj är vd:ns favorit. Just pajen på bilden kommer inte från Switsbake. Foto: Mostphotos

Gunnar Fältstam, vd för Switsbake 
International AB, berättar.

Switsbake grundas 1910 på Lidingö. 
Fram till tidigt 70-tal är Switsbake verk-
samt i Stockholm med bageri på Essingen 
och lager vid Kungsbron mitt i city.

I slutet av 70-talet formas både huvud-
bageri och huvudkontor för Switsbake i 
Malmköping.

2003 köper Givesco Switsbake och 
sedan 2010 är Hägges också en del av 
Switsbakefamiljen och i år, 2019, fusione-
ras även Hägges finbageri i Switsbake.

Här är 70 personer anställda och om-
sättningen är 200 miljoner kronor. Vi är 
främst aktiva på den nordiska marknaden.

Vi arbetar aktivt med produktutveck-
ling och förhåller oss såklart till vad som 
efterfrågas. Vår anläggning är BRC och 
IFS-certifierad.

BRC food (British Retail Consortium 
Food Safty Standard) är baserad på ISO 
9001. Kraven i standarden förutsätter att 
högsta ledningen tar ansvar för kvalitets-
säkringen och bedriver ett systematiskt 
förbättringsarbete.

Alla våra råvaruinköp görs centralt i 
Danmark. Vi använder inte GMO-modifie-
rade råvaror, vi använder enbart naturliga 
smak- och färgämnen och under 2019 är 
planen att enbart baka av ägg från frigåen-
de höns.

Våra ledord – Tradition – Innovation 
– Kvalité! Möta våra kunders behov och 
önskemål.

Switsbake erbjuder en stor variation av 
bageriprodukter vi har tårtbottnar, tårtor, 
pajer, kondisbitar, mazariner, muffins, 
glassinclusions med mera. Produkterna 
kan levereras både som fryst och som 
färskvara.

Vi ingår som sagt i Givesco A/S som drivs 
av familjen Eskildsen som bor och är verk-
samma i Danmark, de omsätter idag  
12 miljarder kronor.

Min egen favorit är pekanpaj!

Biblioteken i Flens kommun
Ändrade öppettider sommaren 2019

Flens bibliotek
Vecka 25–32, 17 juni – 10 augusti: 
måndag-fredag kl 10-17, 
lördag kl 10-14
Tidningsrummet är öppet från 
kl 9 måndag-fredag
Torsdag 21 juni: kl 10-16
Midsommarafton 22 juni och  
midsommardagen 23 juni: Stängt

Bettna bibliotek
Vecka 25–28, från 17 juni:  
Måndag kl 13-17
Vecka 29– 31, från 15 juli: Stängt
Vecka 32, från 5 augusti: Måndag 
kl 13-17

Hälleforsnäs bibliotek
Vecka 25, från 17 juni:  
Torsdag kl 13-16
Vecka 26– 28, från 24 juni:  
Torsdag kl 13-17
Vecka 29–31, från 15 juli: Stängt
Vecka 32, från 5 augusti: 
Torsdag kl 13-17

Malmköpings bibliotek
Vecka 25–28, från 17 juni: 
Onsdag kl 13-17
Vecka 29-31, från 15 juli: Stängt
Vecka 32, från 5 augusti: 
Onsdag kl 13-17

Sparreholms bibliotek
Vecka 25–28, från 17 juni: 
Tisdag kl 13-17
Vecka 29–31, från 15 juli: 
Stängt
Vecka 32, från 5 augusti: 
Tisdag kl 13-17

Sommarboken
18 juni kl 14-15
Flens bibliotek.
För dig som är 8-12 år. Vi tipsar 
om böcker som passar att ligga 
i solstolen med, och bjuder 
sedan på glass!

Koda ditt eget datorspel
Malmköpings bibliotek 
4/7 kl 13-15

Hälleforsnäs bibliotek 
8/7 kl 13-15

Flens bibliotek 
9/7 kl 13-15

Under sommaren kan du som är 
mellan 9-11 år prova på att koda 
ditt egna datorspel tillsammans 
med ungdomarna från Hemkodat, 
alldeles gratis.

Begränsat antal platser, anmäl dig 
på Flens bibliotek eller till flens.
bibliotek@edu.flen.se. 

…vi använder enbart naturliga smak- och färgämnen 
och under 2019 är planen att enbart baka av ägg 
från frigående höns.
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För närvarande pågår arbetet med att färdigställa etapp 3 
som sträcker sig mellan Källgatan och Källargatan. Arbetet 
är beräknat att slutföras under vecka 26 och gatan beräknas 
öppnas för trafik under vecka 27. 

Sträckan kommer att få en utformning som motsvarar den  
på sträckan mellan Brunnsgatan och Källgatan. Det vill säga att 
trottoarerna utformas med betonghällar och smågatsten medan 
gatan får en beläggning av asfalt. Räcken av samma utformning 
som på tidigare sträckor kommer att monteras på den södra sidan 
mot angränsande fastigheter och växtlighet som ingår i entrepre-
naden kommer att återplanteras. 

Ytan framför flygeln på Värdshuset kommer även den att  
utformas med betonghällar och smågatsten. 

Garvaregränd kommer att asfalteras och den stensatta  
rännstenen från Landsvägsgatan kommer att bevaras . 
 
Badhusgatan kommer att stängas av för biltrafik direkt  
ovanför infarten till garagen till Landsvägsgatan 30 och infart  
till carporten till samma fastighet kommer istället att ske via 
Kungsgatan-Badhusgatan. 

Den sista sträckan mellan infarterna till värdshuset kommer 
temporärt att asfalteras i avvaktan på fortsatt arbete med den 
kvarvarande sträckan mellan Källargatan och Tingsgatan. 

Kommunen har den 20 maj beslutat att inte gå vidare med 
projektering av den kvarvarande sträckan just nu.

Det medför att inga ytterligare gatuombyggnadsarbeten kommer 
att påbörjas förrän tidigast under hösten 2020. Det som möjligen 
kan bli aktuellt innan dess är förberedelsearbeten på VA-nätet i 
Sörmland vattens regi.

Tekniska avdelningen

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte 
bra för miljön. 

Tvättvattnet som rinner av bilen inne- 
håller tvättkemikalier, oljerester och asfalt. 
Vattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och 
går orenat ut i vattendrag och sjöar.

Det bästa sättet att tvätta bilen är att 
åka till en biltvättanläggning. Vid enstaka 
tillfällen kan bilen tvättas på en grusplan 
eller gräsmatta långt från vattendrag, dag-
vatten- eller dricksvattenbrunnar. Använd 
miljömärkta biltvättmedel.

Tvätthallar
Inom Flens kommun finns det tvätthallar 
med särskild reningsanläggning på OKQ8, 
Brogatan 6, Flen samt på Cirkle K, Kungs-
vägen 10, Flen.

Lagstiftning
Lagstiftningen ger inga tydliga anvisningar 
i frågan, men enligt 2 kap miljöbalken ska 
var och en följa försiktighetsprincipen och 
inte förorena miljön. Det är fullt möjligt 
att en person som tvättat sin bil på gatan 
eller annan hårdgjord yta kan bli fälld med 
stöd av försiktighetsprincipen.

Miljökontoret

Tvätta gärna bilen – men på rätt sätt

Foto: Mostphotos
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Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller  
tvättkemikalier, oljerester och asfalt. 

Uppdatering om  
Landsvägsgatan i Malmköping
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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
9 juni  – 14 september 2019

OBS!
Om du vill ha med ditt evenemang till nästanummer, måndag 16/9, måste det skrivasin på www.flen.se/evenemangsenast fredag 30/8.

Majvor Ekholm Akvarell- 
utställning
9 & 16 juni 12-16 ,Skebokvarnsgården
Majvor Ekholm visar Sörmlands motiv 
och bildtolkningar av den svenske 
ikonen Owe Thörnqvists poetiska 
texter och sånger.
Arrangör: Skebokvarns bygderåd

Söndagscafé
Varje söndag 12-16, Bygdecafét 
i Skebokvarn. Vi har våfflor med 
vispgrädde och sylt, toast, hembakta 
bullar, smörgåsar gjorda för stunden 
och frysta pajer att värmas i micron. 
Glass, läsk, kaffe, te och till priser alla 
har råd med.
Arrangör: Skebokvarns bygderåd

VECKA 24
Måndagscafè på Bron
10, 17, 24 juni 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1. Välkommen på Träffpunkt 
Brons Måndags café. Vi serverar kaffe 
med smörgås 30 kr.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Dans i Broby
11, 12, 18, 25, 26 juni, 2, 16, 23, 30 juli
& 6, 7, 13, 14, 20 augusti 19:30-23.30, 
Broby Grindstugan. Broby är en mysig 
utedansbana under tak. Här spelar 
olika dansband som passar för bugg
och/eller fox. Det finns kafeteria, korv-
försäljning och lottstånd.
Arrangör: Broby GoIF

Kulturskolans Generalprogram 
Våren 2019
11 juni 17:30, Sveaparken. Förskolefest i 
Sveaparken. Kulturskolan i samarbete 
med Flen VärldsOrkester och de
kommunala förskolorna ger en  
konsert där barn i åldrarna 4-5 år  
deltar och får uppleva en multikultu-
rell föreställning.
Arrangör: Kulturskolan

Sommardans
13, 27 juni, 11, 25 juli & 8, 22 augusti 
14-17, Föreningsborg Bettna
Sommardans till populära orkestrar. 
Entré 100 kr. Lotteri, chokladhjul. 
Försäljning av varmkorv, kaffe och 
smörgås. Dans i en gammal fin taklagd 
utedansbana i en fin parkmiljö med 
kaffestuga.
Arrangör: PRO Bettna

Fordonsträffar
Varje torsdag 13 juni till 29 augusti 
17:30-19:30, Orresta ö. Veteran- 
fordon och udda bilar i fantastisk  
miljö. Det finns fika med mera att 
köpa. Vi kommer utse kvällens fordon 
med hjälp av publiken. Ibland kommer 
det även att finnas en som spelar 
musik för oss på plats.
Arrangör: Roland och Tina

Museispårvägen 50 år
15 juni 10:30-17, Järnvägsgatan 4 
Malmköping. Museispårvägen Malm-
köping firar 50 år. Vi bjuder in till stort 
kalas i Malmköping med många
aktiviteter för hela familjen!
Arrangör: Museispårvägen Malm-
köping

Årsfest Flens Hembygdsförening
15 juni 17, Thuleparken. Årsfest för 
Flens Hembygdsförening med mingel, 
festmåltid och musikunderhållning.
Arrangör: Flens Hembygdsförening

Livemusik på Terrassen
Varje fredag och lördag 15 juni till 31 
augusti, Förrådsgatan 15 Malmköping
Njut av härlig musik och vacker utsikt. 
God mat & dryck finns på Toms Res-
taurang och Café.
Arrangör: Malmköpings Bad & 
Camping

Vilda blommornas dag i  
Henaredalen
16 juni Henaredalens naturreservat
Samåkning från Amazonplan Flen kl. 
9.30 vidare till macken i Malmköping 
där vi möter upp fler som vill följa 
med. Ta med matsäck.
Arra ngör: Naturskyddsföreningen 
Flen

Konsert i försommarkväll med 
LoVisakören i Vadsbro kyrka
16 juni 18-19:15, Vadsbro Kyrka
Konsert i försommarkväll med Lo- 
Visakören i Vadsbro kyrka under 
ledning av Louise Engström Lindgren 
samt våra fina musiker.
Arrangör: Bettna församling

Söndagsöppet med café
16, 23 & 30 juni 12-16, Orrestagatan 5
Orresta Gård, byggnadsminnet mitt 
i Flen, har söndagsöppet med café. 
Hembakat i anrik miljö med historiska 
vingslag från tre sekel. Byggnads-
vårdsarbete och aktuell utställning
pågår.
Arrangör: Orresta Gård

Utställningen SOMLIGA RUM  
måleri av Josefin Gustafssons
16,23 & 30 juni 12-16, Orrestagatan 5
Galleri Orresta Gård visar måleri av 
Josefin Gustafsson, SOMLIGA RUM. 
Caféet är öppet.
Arrangör: Orresta Gård

VECKA 25
Stick-kafé på Båvens Spinnhus
17 juni 14-20, Båvens Spinnhus Östra 
Industriområde 3. Välkommen till 
Båvens Spinnhus, tag med dig stick-
ningen eller något annat handarbete.
Vi har en mini provapå kurs i Luffar- 
slöjd om du är intresserad. Fika och 
matpaj finns till självkostnadspris.
Arrangör: Båvens Spinnhus

Skolplanschutställning i Flens 
biblioteks gallerirum
19 juni 10-19 & 17 augusti 10-14, Flens 
bibliotek. Under sommaren kommer 
ett urval av de vackra och informa-
tiva växt- och djurplanscher, som 
under decennierna gått från att vara 
undervisningsmaterial till att bli efter-
traktade inredningsföremål, återigen 
att få se dagens ljus i Flens biblioteks 
gallerirum.
Arrangör: Kulturenheten och Flens 
bibliotek, Flens kommun

VECKA 23
Skulpturparken ArtFarm
8 juni - 31 september dygnet runt,  
Idéfarmen. Besök den nya skulptur- 
parken i Dunker. Ta med picknick och 
ta hem dina läskburkar och övriga 
sopor tillsammans med en kultur-
upplevelse från den Sörmländska 
landsbygden.
Arrangör: Idéfarmen

Naturpasset
8 juni - 15 augusti. Orientera i sommar 
med Naturpasset. Försäljning på turist-
byrån i Hälleforsnäs och Bysmedjan i 
Mellösa. Köp kartpaketet för 50 kr.
Arrangör: OK Tjärnen

TBE-vaccination
8 juni 10-13, Biblioteksplanen, Flen
Se till att skydda dig mot fästingburen 
hjärninflammation TBE. 
Arrangör: Landsbygdsvaccinatören

Vernissage
8 juni 10-14, Konstgalleriet i Hälle-
forsnäs. Vernissage av sommarens ut-
ställning i Konstgalleriet Hälleforsnäs, 
fotoutställningen : 100!
Carl von Scheele har porträtterat och 
intervjuat ett antal 100 åringar med 
olika livserfarenheter men med det 
gemensamma att de fyllt 100 år.  
Till utställningen har också produce-
rats en vacker bok.
Arrangör: Flens kommun kulturenhet

”Då Årdala klockor ringa till 
pingst” Musik i Årdala kyrka
8 juni 18-19, Årdala Kyrka
Therése Wiberg, sång och Gustav 
Andersson, piano Therése undervisar 
i solosång, sång på musikallinjen och 
i körsång.
Arrangör: Bettna Församling
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VECKA 26
Toner och tankar: ”Astrid Lind-
grens underbara värld”
27 juni 19-20, Blacksta kyrka
”Astrid Lindgrens underbara värld”, 
allsång, enklare teater. Kom gärna 
utklädd! Förra året var hela gänget 
i Forssa kyrka och det var verkligen 
lyckat och uppskattat!
Arrangör: Bettna Församling

Wärdshusjazzen
29 juni 18-22, Malmköpings Wärdshu.
En härlig kväll med Nisse Sandström 
Quartet klassiska bebopswäng!  
Kanske har han också med sig någon 
gästsolist?! Denna kväll serveras 
sommarsupé i matsalen.
Arrangör: Wärdshusjazzen

Vi syns i Flen
29 juni, Flen. Google Street View – har 
knappt dokumenterat en bråkdel av 
Sveriges glasshuvudstad, men det ska 
det bli en ändring på! Alla gator i Flen 
kommer under denna dag fotogra-
feras och resultatet publiceras på 
Google Street View. GB bjuder på glass 
under hela dagen!
Arrangör: GB Glace

VECKA 27
Teater Rita Prick – 
Jack & bönstjälken
2-10, 16-20, 23-27, 30-31 juli & 1-3 
augusti 13-13:30, Sagostigen. Teater 
Rita Prick spelar Jack & bönstjälken i 
Logen på Sagostigen.
Arrangör: Sagostigen AB

Gladjazz vid Östersjön
3 juli 16-22, Malmköping
För sextonde året återkommer succén 
med vår populära spårvagnsorkester 
kl 19. Sångerskan Anna Eklöv gäst-
sjunger under kvällen.
Arrangör: Museispårvägen i  
Malmköping

Triss i damer & Mathilde Stave-
haug öppnar sommaren!
3 juli 18-23, Teater klämman
Sommarens öppning sker den 3/7 
med Triss i damer som kör sin 30-40-
tals inspirerade musik i trestämmig 
sång med egen arrad musik.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Frida Andersson på Klämman
4 juli 18-23, Teater klämman.
Frida Andersson är en finlandssvensk 
visartist, bosatt i Stockholm, som 
sakta men säkert spelar sig igenom 
Sveriges visfestivaler.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Jack Vreeswijk och Love Tholin
5 – 6 juli 18-23, Teater Klämman
Jack Vreeswijk och Love Tholin ger 
två härliga konserter mitt i Sörmlands 
Hjärta på Teater Klämman.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Vadsbro - Blacksta Scoutkårs  
Bakluckemarknad
6 juli 11-14, Blacksta Bjudby. Kom och 
sälj på vår Bakluckemarknad eller 
kom som besökare! Från 9:00 finns 
matförsäljning, fika, glass och prova 
på-aktiviteter. 11:00 - 14:00 Försäljning 
från bakluckor.
Arrangör: Vadsbro – Blacksta 
Scoutkår

Utställningen SOMLIGA RUM, 
måleri av Josefin Gustafsson
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 & 28 juli 10-15, 
Orrestagatan 5. Galleri Orresta Gård 
visar måleri av Josefin Gustafsson, 
SOMLIGA RUM. Caféet är öppet.
Arrangör: Orresta Gård

Sommarcafé
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 & 28 juli 10-15,  
Orrestagatan 5. Orresta Gård, bygg-
nadsminnet mitt i Flen, har sommar- 
café i en underbar trädgård. Hembak- 
at i anrik miljö med historiska vingslag 
från tre sekel. Byggnadsvårdsarbete 
och aktuell utställning pågår.
Arrangör: Orresta Gård

Guidad visning
6 & 13 juli 15-16, Orrestagatan 5
Den guidade visningen för oss tillbaka 
i tiden, både gällande byggnader och 
den parkliknande trädgården.
Arrangör: Orresta Gård

Sommar-Loppis
7 juli 11-14, Årdala hembygdsgård
Traditionell Sommar-Loppis med 
fikaförsäljning och hembakat bröd. 
Lotteri. Välkomna att lämna loppor 
(hela och rena) några dagar innan, 
men tag kontakt med oss först.  
Ingen elektronik.
Arrangör: Årdala Hembygdsförening

Café med hembakt bröd i  
Vadsbro skola
Alla dagar 7 juli - 28 juli 12-16, Vadsbro 
skola. För andra året i rad anordnas ett 
mysigt café i Vadsbro gamla skola och 
skolträdgård med hembakt bröd. Det 
finns även lite hantverk att köpa.
Arrangör: Maria Eby Notini och 
Vadsbro syförening

Visning av Vadsbro vackra kyrka
7 juli 13-14, Vadsbro kyrka
Britta Rosén visar och berättar om 
Vadsbro vackra kyrka med sina fina 
Albertus Pictor-målningar. Sommar- 
caféet är öppet 12-16 och man kan 
även gå på en kort mässa kl. 11:00.
Arrangör: Bettna församling

Kom och klä midsommarstången
21 juni 11, Årdala hembygdsgård
Hjälp oss att klä vår fina Midsom-
marstång så att den blir fin till 
Midsommardags firande kl 14.
Arrangör: Årdala hembygdsför-
ening

Midsommarfirande i Sveaparken
21 juni 13-15, Sveaparken
Kom och fira traditionell midsommar 
i Sveaparken! Resning av mid-
sommarstången, gemensam dans, 
lek och musik av Flens spelmans-
gille. Varmt välkomna!
Arrangör: Flens kommun, ABF, 
NBV, Studiefrämjandet, Studie-
förbundet Vuxenskolan, Svenska 
kyrkan

Traditionellt midsommarfirande 
i Vadsbro
21 juni 14-16, Vadsbro kyrka
Traditionellt midsommarfirande i 
Vadsbro skolträdgård vid Vadsbro 
kyrka. Dans kring midsommarstång-
en, tipspromenad och kaffeserve-
ring. Anordnas av Maria och Per 
Notini med flera.
Arrangör: Bettna församling

Midsommarfirande vid  
Hembygdsgården i Sparreholm
21 juni 14-17, Hembygdsgården Spar-
reholm. Välkommen till traditionellt 
midsommarfirande i en ekbacke på 
en udde i sjön Båven. Musikunder-
hållning, dans kring stången, lotteri 
o spelaktiviteter och kaffeservering. 
Vi öppnar café och spelaktiviteter  
kl 14, reser midsommarstången kl 15 
och sedan blir dans och lekar kring 
stången.
Arrangör: Hyltinge hembygds- 
förening

Traditionellt Midsommarfirande
22 juni 14, Årdala hembygdsgård
Vi firar Midsommar på Midsom-
mardagen i Årdala. Firandet börjar 
kl 14:00. Välkomna till vår lantligt 
belägna hembygdsgård!
Arrangör: Årdala hembygds- 
förening

Midsommarfirande
Foto: Mattonstock

Fo
to

: M
o

stp
h

o
to

s.co
m

24



Gardenparty i Blacksta med efter- 
följande ”Musik i sommarkväll”
14 juli 18-20, Blacksta kyrka
Kvällen inleds med ett fantastiskt 
”Gardenparty” i Blacksta skolträdgård 
med goda snittar och bål. Därefter får 
vi njuta av en konsert med Michelle 
Petterssons fina röst som ackompan-
jeras av Gustav Andersson i Blacksta 
kyrka.
Arrangör: Bettna församling

VECKA 29
Filip Jers & Emil Ernebro på 
Klämman
17 juli 18-23, Teater Klämman
Munspel och gitarr i fullständig 
harmoni, ja det är facit på dessa båda 
musikers konsert. En flerfaldig världs-
mästare på munspel tillsammans med 
den fingerfärdiga virtuosen på gitarr, 
det kan knappast bli bättre. Filip och 
Emil kör sin konsert och den kan man 
bara inte missa. 
Arrangör: Fridals kulturförening

Frida Braxell på Klämman
18 juli 18-23, Teater Klämman
Frida Braxell står på Klämmans scen 
för första gången och den här konser-
ten kan du bara inte missa! 
Arrangör: Fridals kulturförening

Mikael Rickfors med musiker på 
Klämman
19 juli 18-23, Teater Klämman
2008 kom Mikael Rickfors för första 
gången till Teater Klämman där Fridals 
Kulturförening anordnade konserter 
för allmänheten. Med sig har han även 
denna kväll Jonatan Stenson på gitarr 
och sång. En kanonkväll utlovas av 
arrangören.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Oliver!
19 juli – 10 augusti ons-sön (ej den 
20/7), Kolhusteatern. Efter succérna 
AIDA, FAMILJEN ADDAMS och RÅTT-
FÅNGAREN kan vi stolt presentera 
2019 års musikal på Kolhusteatern – 
OLIVER!. Som 24:e föreställning sedan 
starten 1995 utlovar vi en resa bakåt i 
tiden som fångar alla åldrar.
Arrangör: Kolhusteatern

Bluegrassjam/Oldtimejam
20 juli, 14 september 18-23, Teater 
Klämman. Bluegrassjam/Oldtimejam 
på Klämman är ett återkommande 
inslag i det stora genreöverskridande 
utbudet där Fridals Kulturförening 
anordningar mängder av konserter,
föreställningar, jamkvällar och mm.
Arrangör: Fridals Kulturförening

VECKA 28
Leif Brixmark med band på 
Klämman
10 juli 18-23, Fridals gård, Teater Kläm-
man. Leif Brixmark med band står 
åter på Klämmans scen med sin unika 
musik, genreöverskridande konsert, 
det här kan man bara inte missa.
Arrangör: Fridals kulturförening

Café med allsång i Vadsbro skol-
trädgård
10 & 24 juli 19-21, Vadsbro kyrka
Välkommen på café med allsång i 
sommarkväll! Hembakat bröd och 
många fina sånger.
Arrangör: Bettna församling

Povels naturbarn på Klämman
11 juli 18-23, Teater Klämman, Fridals 
gård. Med texter från sin far Povel och 
underfundiga nyskrivet mellansnack 
gör denna trio en helkväll som man 
sent ska glömma. Underbar humor, 
härliga melodier, många skratt
utlovas.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Toner och tankar i sommarkväll 
med ensemble ur LoVisakören
11 juli 19-21, Forssa kyrka. Välkommen 
på ”Toner och tankar i sommarkväll” 
med ensemble ur LoVisakören i Forssa 
kyrka. Vi bjuder på ett fint, stämnings-
fullt program.
Arrangör: Bettna församling

Lalla Hansson på Klämman
12 juli 18-23, Teater Klämman
Lalla Hansson kanske är mest känd för 
sina gamla slagdängor som; Anna & 
mej eller Brittas restaurang, nu kom-
mer han åter till Klämman för att köra 
2 härliga set. Förra vändan fick
publik trängas och obokade fick vän-
da i dörren, nu har du chansen igen.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Susanne Alfvengren på Klämman
13 juli 18-23, Teater Klämman
Den gotländska vissångerskan Susan-
ne Alfvengren kommer till Klämman 
för första gången. Med härliga berät-
telser och sköna toner får publiken 
uppleva en härlig kulturkväll. 
Arrangör: Fridals Kulturförening

VECKA 30
Cirkusskola för yngre barn
22-26 juli 9-12, Piggelin-hallen
Gratis cirkusskola för yngre barn 
(målgrupp 6-9 år) med jonglering, 
akrobatik, tablå, enhjuling, trampolin 
och föreställning.
Arrangör: Södermanlands  
Frisksportdistrikt

Cirkusskola för barn och unga
22 - 26 juli 13-16, Piggelin-hallen
Gratis cirkusskola för barn och unga 
(målgrupp 9-15 år) med jonglering, 
akrobatik, tablå, trampolin, enhjuling 
och föreställning.
Arrangör: Södermanlands Frisksport-
distrikt

Eva Tjörnebo och Viskompaniet 
på Klämman
24 juli, Teater klämman. Eva Tjörnebo 
och Viskompaniet. Glädjemakerskan 
kommer åter till Klämman, när Eva
Tjörnebo med sina vismusikanter be-
träder scenen blir man glad och toner, 
berättelserna ekar över bygden.
Arrangör: Fridals kulturförening

Kebnekajse på Klämman
25 juli 18-23, Teater Klämman
Ännu en oförglömlig kväll väntar när 
kultgruppen Kebnekajse ska upp på 
Klämmans scen. Vem minns inte Hor-
galåten i gruppens tappning? Det här 
får du bara inte missa. Unik konsert.
Arrangör: Fridals Kulturförening

”Toner och tankar i sommarkväll” 
i Årdala kyrka
25 juli 19-20, Årdala kyrka. Toner och 
tankar i sommarkväll med Maria Eby 
Notini och Gustav Andersson, piano.
En stund av ro och stillhet i kyrkan.
Arrangör: Bettna församling

Seniorpicknick
25 juli, Malmköpings Hembygdsgård
Seniorpicknick utomhus vid Hem-
bygdsgården med underhållning av 
Eddie Oliva, fika med hembakat bröd 
och lotterier med fina vinster. Tioårs 
jubileum
Arrangör: Hembygdsföreningen, 
ABF, Dunker - Lilla Malma försam-
ling, Kommunens Frivilliga i Flens 
Kommun

West of Eden direkt från Göteborg 
till Klämman
26 juli 18-23. West of Eden åter på 
Klämman med sin otroligt svängiga 
jargong i toner som berör. Gänget 
kommer ifrån Västkusten för att spela 
på Klämman. Härlig kulturkväll väntar.
Arrangör: Fridals kulturförening

Visning av textilier och silver i 
Årdala kyrka
27 juli 11:30-12:30, Årdala kyrka
Britta Rosén visar vackra textilier och 
silver i tillsammans med kyrkvärdarna 
i Årdala.
Arrangör: Bettna församling

Lalla Hansson.

Carl-Einar Häckner. 

The Sons of Navarone på  
Klämman
20 juli 18-23, Teater Klämman
Gillar du banjospel, gitarr, kontrabas, 
mandolin, stämsång och drag ja då 
kan du inte missa. Sons of Navarone 
som står på Klämmans scen och kör 
Bluegrass när den är som bäst. Fler- 
faldiga vinnare ute i Europa och direkt 
inkörda ifrån Belgien och Holland för 
en unik spelning.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Björndammens Masugn
20 juli 19-21:30, Björndammen
»ABBA på svenska« Med Emilia Utter 
& Simon Stålspets. Välkommen denna 
sommarkväll till Björndammens Mas-
ugns unika kulturscen. Konsert med
paus. Servering.
Arrangör: Föreningen Björndam-
mens Masugn

Berättarstund med Britta Rosén i 
Vadsbro vackra kyrka
20 juli 13-14, Vadsbro kyrka. Britta 
Rosen berättar om två personer (på 
sin tid riksbekanta) med anknytning 
till Vadsbro och med ovanliga livs-
öden. Caféet i skolan är öppet 12-16. 
Hembakt bröd.
Arrangör: Bettna församling

Carl-Einar Häckner på Klämman
21 juli 18-23, Teater Klämman
Trollkarlen, sångaren, låtförfattaren, 
varietéartisten, ja Carl-Einar Häckner 
kan titulera sig med många olika 
yrkesroller. Nu ska han stå på Teater 
Klämmans scen.
Arrangör: Fridals Kulturförening
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Musik i sommarkväll i Forssa 
kyrka
18 augusti 18-19. ”Visafton” i vackra 
Forssa kyrka. Louise Engström Lind-
gren sjunger och spelar tillsammans
med Daniel Lindkvist. Det blir även lite 
allsång.
Arrangör: Bettna församling

VECKA 34
Frimärksafton
20 augusti 18:30-21, Sveavägen 3
Månadsmöte med Flens Frimärks-
klubb.
Arrangör: Flens Frimärksklubb

Armborst och Tulpaner från  
Nyköping på Klämman
23 augusti 18-23, Teater Klämman
Armborst & Tulpaner på Klämman, 
kan det bli bättre. Namnet får dig kan-
ske osökt att tänka på Guns & Roses, 
eller? En helkväll utöver det vanliga 
arrangerad av Fridals Kulturförening.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Folkmusikgruppen Bjäran på 
Klämman
24 augusti 18-23, Teater Klämman
Bjäran direkt från Västerbotten till 
Klämman, konsert utöver det vanliga. 
Folkmusik i ny tappning med denna 
härliga folkmusikgrupp.
Arrangör: Fridals Kulturförening

VECKA 35
Björndammens Masugn
31 augusti 13, Björndammen.
Masugnens Dag Med Lena & Gösta 
Linderholm. Välkommen denna som-
mareftermiddag fylld med masugns-
aktiviteter. Konsert på Björndammens 
Masugns unika kulturscen med paus
klockan 18.00. Servering.
Arrangör: Föreningen Björn- 
dammens Masugn

Stockholm Stompers på Klämman
10 augusti 18-23, Teater Klämman
Fartfylld musik med Stockholm Stom-
pers, publiken kan inte sitta still, vi lo-
var, vi har hört dem på Klämman förut, 
galenpannor med musiken i blodet, 
jäklar vad det kommer att svänga.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Ruben & Matt & The Truffel Valley 
Boys på Klämman
11 augusti 14-23, Teater Klämman
Direkt från Italien kommer detta  
häftiga bluegrassband. För första 
gången på Teater Klämmans scen.
Arrangör: Fridals kulturförening

VECKA 33
Resa till Dufweholms Herrgård, 
Lanthandel & Museum
17 augusti 10:00-. Helgesta Hem-
bygdsförening anordnar resa till 
Dufweholms Herrgård, Lanthandel &
Museum
Arrangör: Helgesta Hembygds- 
förening

Björndammens Masugn
17 augusti 19:00-»Det swänger i Mas- 
ugnen!« Med Claes Janson, Ronnie 
Brown & Kent Kroon Band. Välkom-
men denna sommarkväll till Björn-
dammens Masugns unika kulturscen. 
Konsert med paus. Servering.
Arrangör: Föreningen Björndam-
mens Masugn

Hemvändardag
17 augusti 12-15, Thuleparken
Hemvändardag i Thuleparken lördag 
17/8 mellan klockan 12:00-15:00
Arrangör: Flens Hembygdsförening

Musik i sommarkväll i Bettna 
kyrka
28 juli 19-20, Bettna kyrka
William Baker Operasångare - Tenor, 
Musiker, Artist. Gustav Andersson, 
kompositör och pianist. Det blir kända 
svenska tongångar och på program-
met står bl a någon sång av Jussi 
Björlings samt Evert Taube m fl.
Arrangör: Bettna församling

Friluftsgudstjänst vid Lagmansö
28 juli 14-15, Lagmansö. Friluftsguds-
tjänst hos familjen Falkenberg vid 
vackra Lagmansö, Göran Ståhl och
Flensbygdens spelmansgille. Ta med 
kaffekorg och något att sitta på.
Arrangör: Bettna församling

VECKA 31
”Toner och tankar i sommarkväll” 
vid vackra Svenhem i Vadsbro
1 augusti 19-20:30, Svenhem
För andra året i rad hälsas vi välkomna 
till ”Toner och tankar i sommarkväll” 
vid Svenhem i Vadsbro, Michelle 
Pettersson, sång, Gustav Andersson, 
piano. Det blir ett fint, varierat
program. Ta med något att sitta på.
Arrangör: Bettna församling

Ängsslåtter på Weckla
3 augusti 10-14, Weckla
Ängens dag uppmärksammas med 
sedvanliga ”Ängsslåtter på Weckla”.
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen

Björndammens Masugn
3 augusti 19:00- Björndammen
»Världens musik!« Med gruppen 
Hudna. Välkommen denna sommar-
kväll till Björndammens Masugns 
unika kulturscen. Konsert med paus. 
Servering.
Arrangör: Föreningen Björn- 
dammens Masugn

Cykelloppet Båven runt
3 augusti 9-15. Cykla Båven runt på 
asfalt och grusvägar i vår fagra sörm-
ländska natur lördag 3 aug 2019.
Tre olika banor. Start vid kiosken i 
Sparreholm kl 09:00 för 79 och 44 km 
och mellan kl. 10 och 12 för den korta 
banan 8 km Torparviken runt.
Arrangör: Hyltinge hembygds- 
förening

Barnmusikteater, Klumpen på 
Klämman
4 augusti 15:00- Teater Klämman
Teater Gulasch kommer nu ut med sin 
nya barnmusikföreställning, Klumpen 
som vänder sig till barn i målsmans 
sällskap. Mycket musik, teater och 
funderingar utlovas. En sevärd före-
ställning som passar alla över 3 år.
Arrangör: Fridals kulturförening

Sommartrafik och öppet Café med 
rälsbuss mellan Oxelösund och 
Nyköping Södra.
4 augusti 10:30-15:32. Under 4 sön- 
dagar i samband med Öppet Lokstall 
kan du resa mellan Oxelösund och
Nyköping med den klassiska rälsbus-
sen X21. Kafé Skenbaren håller öppet 
på tåget med hembakat fika.
Arrangör: Föreningen Sörmlands 
Veteranjärnväg - FSVJ

Musik i sommarkväll i Årdala 
kyrka
4 augusti 19-20, Årdala kyrka
”Jag blir så glad när solen skiner” 
Örhängen från 30-, 40- och 50-talet 
Sofia Björklind, sång, ukulele, Gustav 
Andersson, piano. Varmt välkommen 
till Årdala kyrka!
Arrangör: Bettna församling

VECKA 32
Tina Ahlin & Orsa Spelmän
8 augusti 18-23, Teater Klämman
Multimusikern Tina Ahlin tillsammans 
med Orsa Spelmän på Teater Kläm-
mans scen! Det här kan du inte missa. 
En konsert långt över det vanliga. 
Förra året tog biljetterna slut på
ett par dagar. Utomhuskonsert i 
augustikvällens tidiga kväll.
Arrangör: Fridals kulturförening

Toner och tankar i sommarkväll i 
Bettna kyrka
8 augusti 19-20, Bettna kyrka
Toner och tankar i sommarkväll i 
Bettna kyrka med Joacim Wäppling 
och Gustav Andersson, piano
Arrangör: Bettna församling

Tina Ahlin.

Stockholm Stompers.
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Vi reserverar oss för ev 
ändringar/felskrivningar.

Pensionärernas dag
1 september 13-16, Sveaparken
Alla pensionärer bjuds in till en  
träff i Sveaparken Flen söndag den 
 1 september 2019.
Arrangör: Flens pensionärs- 
föreningar: PRO, SPF Flensbygden 
och RPG

VECKA 36
RPG dagträff
3 september 14, Götgatan 10
”En kökspiga berättar” Kerstin Hag-
ström tar oss med till kök som varit 
hennes arbetsplats.
Arrangör: RPG/ Centrumkyrkan / 
Bilda

Centrumkyrkans Second Hand
6 september 10-14, Götgatan 10
”Fortsättning följer” Välkommen till 
Centrumkyrkan! Inlämning av kläder, 
husgeråd, OD. För vidare befordran till 
Estland. OBS. Inga möbler
Arrangör: Centrumkyrkan i Flen

Forntidsvandring för integration
6 september 17-20, Hammarvallen
Upptäck mångkulturella samhällen 
från forntiden just där du bor. Arkeo-
log Agneta Scharp från Länsstyrelsen 
leder vandringarna tillsammans med 
Lucie Riad, integrationsansvarig.
Arrangör: Länsstyrelsen i Sörmlands 
län

Konstrunda i Konstgalleriet i 
Hälleforsnäs
6 september 11-17, 7-8 september 
10-14, Hälleforsnäs konstgalleri. 
Samlingsutställning med verk av 
deltagarna i Konstrundan i Sörmlands 
Hjärta. Kan ses från fredag. Karta kan 
hämtas här.
Arrangör: Konstgalleriet i Hälle-
forsnäs

Vill du nå ut med ditt arrangemang ?
Många besöker våra hemsidor flen.se och visit-
flen.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 evene-
mang. Alla evenemangsförslag som skickas in 
publiceras också i Glimten. 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

Tipsa om evenemang!

”KONSTRUNDAN i Sörmlands 
hjärta”
7 – 8 september 11-16, Flens kommun
Konstrundan är ett årligen återkom-
mande evenemang där människor 
kan besöka konstnärer i sina respek-
tive ateljé eller andra utställnings-
ställen.
Arrangör: Föreningen ”Konstrundan  
- i Sörmlands hjärta”

Ångtågsresa från Silinge till 
Vrena t/r på Vrenadagen
7 september 11:30-14:30. Vrenadagen 
pågår med fullt av aktiviteter. Från Sil-
inge kan man göra en resa med ångtå-
get tur och retur. Då får ett par timmar 
i Vrena innan resan går tillbaka.
Arrangör: FSVJ - Sörmlands Veteran-
järnväg

VECKA 37
Pubafton
7 september 18, Sparreholmsvägen 35
Höstupptakt med Helgesta Hem-
bygdsförening. Hembygdsföreningen 
fixar något att äta, samt lättare dryck. 
Underhållning.
Arrangör: Helgesta hembygdsför-
ening

Månadsmöte SPF
9 september 13-15, Hörsalen Malm-
köpings Stadshus. Hur vi påverkas 
om kopplingen mellan hjärnan och 
kroppen inte fungerar och hur våra 
reflexer påverkar vårt beteende.
Föreningen bjuder på kaffe. Förenings-
information. Alla, även icke medlem-
mar, är välkomna!
Arrangör: SPF Seniorerna Malma-
bygden

Vernissage
14 september 10-14, Konstgalleriet i 
Hälleforsnäs. Välkommen till vernis-
sage av Ingela Svenssons utställning i 
Konstgalleriet Hälleforsnäs.
Ingela Svensson är tecknare och grafi-
ker, bosatt och verksam i Skogstorp.
Arrangör: Kulturenheten Flens 
Kommun

Helena & Ulf på Klämman
14 september 18-23, Teater Klämman
Med fokus på Bluegrass/Old time 
kommer här en konsert med denna 
fenomenala duo som sätter varenda 
ton.
Arrangör: Fridals Kulturförening

Aptitrundan
14-15 september, Sörmland
Runt om i Sörmland håller lokala 
matföretagare i sörmlands matkluster 
öppet den 14-15 september för att visa 
upp sin verksamhet, ha produkter och 
måltider till försäljning, anordna akti-
viteter och bjuda på aptitbitar. Gör din 
egen rundtur bland mathantverkare, 
kaféer och restauranger.
Arrangör: Sörmlands matkluster

Foto: Mattonstock

Trevlig sommar!
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B
AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Husmor, husfru eller husföreståndare på Harpsund? Jag fick  
själv välja min titel när jag erbjöds att ta hand om ruljangsen  
på herrgården i Mellösa, där statsministern har sin lantliga  
rekreations- och representationsbostad.

När tidigare ägaren Carl August Wicander gick bort i början av 1950-talet done-
rade han Harpsund till staten, för att användas av just statsministern. Efter lite 
diskussioner accepterade Tage Erlander gåvan och sedan dess har Harpsund 
sett många statsministrar och ännu fler prominenta gäster komma och gå.   

Själv har jag jobbat under Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Fredrik 
Reinfeldt och nu då Stefan Löfven. Under de tre förstas tid här på Harpsund 
jobbade jag ute i trädgården, tillsammans med min man Thomas, innan jag 
klev inomhus och blev husfru.  Många undrar säkert hur det är att ha en 
statsminister som chef. Då svarar jag bra, väldigt bra. Samtliga ’mina’ fem 
statsministrar har varit väldigt trevliga, som folk är mest, utan minsta spår av 
översittarfasoner. När Carl Bildt var här hyrde jag och Thomas ett hus inne  
på Harpsunds område och då lekte våra barn ofta med Bildts barn, som var  
i samma ålder som våra.

Det mest kända utländska besökarna – Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel och Englands dåvarande premiärminister David Cameron – kom hit för 
överläggningar med Fredrik Reinfeldt. Jag rycker även in ibland och hjälper till 
på Sagerska palatset i Stockholm, vid ett tillfälle var USA:s dåvarande president 
Barack Obama där som gäst. Även Merkel, Cameron och Obama var väldigt 
trevliga.

Mitt jobb som husfru är att sköta den dagliga driften så att herrgården är i fint 
skick när statsministern och eventuella gäster kommer hit. Det handlar om allt 
från att bestämma meny, handla, städa, hyra in kockar och serveringspersonal 
till att putsa matsilvret. Min anställning är så utformad att jag alltid är beredd att 
vara i tjänst, oavsett om det är jul- eller nyårsafton. Å andra sidan har jag en väl-
dig frihet under de perioder när varken statsministern eller några gäster är här.

Stefan Löfven har ju ett boende uppe i Örnsköldsvik och är inte här på  
Harpsund så ofta. Men när han kommer är han väldigt intresserad av trakten 
och besöker gärna Kolhusteatern, Teater Klämman med flera ställen. Stefan vill 
gärna bjuda sina gäster på vanlig husmanskost. Korv stroganoff och pannbiff 
är två av favoriterna. Hemlagat, hembakt och närodlat är Harpsunds signum. 
Potatis, morötter, lök, gurka, bönor… Vi odlar själva så mycket vi kan och lagrar 
det som går över vintern. Potatissorten? Minerva är favoriten här på Harpsund.

Jag växte upp i Degerfors och träffade min blivande man på en trädgårds- 
utbildning utanför Örebro. Som sörmlänning propagerade Thomas för att  
vi skulle flytta hit, och nu är jag minst lika mycket sörmlänning som han.  
Trivs fantastiskt bra med det vackra böljande landskapet och med Hälleforsnäs 
som inte ligger längre från Harpsund än att jag oftast cyklar eller springer 
genom skogen till jobbet.

Hälleforsnäs har för övrigt fått ytterligare en tillgång sedan vi fick en kanon-
restaurang på bruksområdet. Ett bruksområde som jag känner mycket för, 
speciellt då Bruksmarknaden tredje söndagen i september. Kom gärna och 
besök oss då, om inte förr.

FlenMitt

Eva Lundin:
” Har jobbat på Harpsund

under fem statsministrar”

Namn: Eva Lundin

Ålder: 50

Bor: Villa i Hälleforsnäs

Familj: Man, två vuxna barn, tre barnbarn

Gör: Husfru på Harpsund

Fritid: Renovera huset, påta i trädgården, åka mc,  
gå på Sörmlandsleden, ideella uppdrag i Hälleforsnäs 
gymnastikförening, Bruksmarknad och Kolhusteatern 

Eva Lundin är husfru på Harpsund. Det innebär att  
hon ansvarar för att allt fungerar när statsministern  
och hans gäster är på besök. Från att den hemlagade 
maten står på bordet till att sängarna är bäddade och 
matsilvret blänker.

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.


