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Stavgången 
håller Mary 
kry och pigg

10

et finns de som påstår att denna tid, 
när sommaren sakta glidit över i 
mild höst, när skolorna startat och 
när luften fortfarande är vänlig men 

sval, är det egentliga nyåret.

Energin är pånyttfödd, det är nu man 
sjösätter sina projekt man gått och fnulat på 
under sommarledigheten, det är nu man får 
entusiasm för en ny “termin”. De som påstår 
detta har inte helt fel, det finns en vibration i 
samhället, en nystartskänsla som smittar av. 

Det märks inte minst i denna utgåva. Flens 
kommun och Flens tätort i synnerhet upp- 
lever en smärre byggboom när såväl kommu-
nala Flens Bostads som privata företag sätter 
skopan i marken för att börja forma framti-
dens Flen med en mängd nya och intressanta 
hyresbostäder. Vissa av planerna är mer långt-
gångna än andra, läs mer på sidorna 4 till 5.

Energi och glädje är två komponenter som 
definitivt förknippas med Hälsoveckan, ett 
kärt återseende i slutet av september. Årets 
vecka, som i realiteten är nio dagar, pågår 
mellan 21 och 29 september. Som vanligt blir 
det en salig mix av hälsa för kropp och sinne 
för alla åldersgrupper att ta del av, i stort sett 
alla aktiviteter är dessutom gratis så passa på! 
Läs mer på sidorna 10 till 13 där du också 
finner hela programmet.

Tyvärr har vi kunnat läsa om att centrum-
handlare är på väg att avveckla sina verksam-
heter, men det finns också positiva nyheter 
inom näringslivsområdet. I slutet av augusti 
invigdes Jysk och Jem & Fix bredvid Willys i 
Flen, ett handelsområde som dessutom kan 
växa ytterligare, läs mer på sidan 9.
Även mindre företag, som nischade Hög-
torp gård, visar framfötterna och satsar på 
butiksverksamhet. Deras spännande resa läser 
du om på sidan 15.

Välkommen till en händelserik höst  
i Flens kommun!

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg 
och redaktör Glimten
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Ansiktslyftning 
vid Gårdsjön
I början av sommaren invig-
des den nya och upprustade 
Gårdsjöpromenaden med 
bland annat nya tillgäng-
lighetsanpassade bryggor 
med bänkar och grillplats. 
Förutom det har ett utegym 
kommit på plats och området 
har röjts på gammal vegeta-
tion ner mot vattnet.

Ny rektor på  
Vuxenutbildningen
Maria Ax är nytillträdd 
rektor för vuxenutbildningen 
i Flens kommun. Hennes 
tidigare jobberfarenheter 
inkluderar bland annat 
biträdande och tillförordnad 
rektor i Ockelbo kommun.
– Det avgörande till att jag 
sökte var att Flen verkade 
vara en trevlig stad att arbeta 
i, säger Maria som ser utma-
ningar i att utveckla verk-
samheten och finna samver-
kan både inom kommunen 
och utanför.
– När jag började här blev 
jag väl mottagen och jag ser 
fram emot att lära känna 
kollegor och elever men 
framför allt utveckla vuxnas 
utbildning i Flen!

På gång i  
Vadsbro-Blacksta 
föreningsgård
28 september spelar Scen-
konst Sörmland teaterföre-
ställningen “Ett dockhem”, 
en kritikerrosad föreställning 
från 1879. Start kl 15. Biljetter 
bokas på 0157-700 87.
19 oktober är det melodikryss 
med frukost, start kl 09.30 
med frukost, en halvtimme 
senare startar kryssandet.
En knapp månad senare 
är det dags för melodikryss 
igen, 16 november, även då 
med start kl 09.30. Vid dessa 
kryss-sammankomster går 
det bra att betala med  
kontanter eller swish.

Ny chef för integrationsenheten
Nazik Alkualal är ny chef för kommunens integrationsenhet. 
Här berättar hon mer om sig själv.
“I Irak lyckades jag nå forskarnivå efter att ha erhållit min 
doktorand inom fysiologi och då började min resa mot Sveri-
ge. Mycket tid lade jag ned inom den akademiska världen och 
det hindrade mig inte från att lämna den heller. 
Därmed studerade jag till mastersnivå inom undervisning/
pedagogik i Sverige vid Linköpings universitet. Mina er-
farenheter inom den nischen sträcker sig från att vara lärare 
på grundskola till gymnasial nivå och även professor på ett 
universitet. 
Det är utmärkt hur pedagogiken kan kombineras med mina 
tidigare forskarerfarenheter.  
Jag är en människa som värderar akademin otroligt mycket 
och jag värnar om en studieframgång, inte bara i Flen utan 
även på ett nationellt spektrum. Ett land med exceptionell 
utbildning är något jag vill främja och arbeta med.”
Nazik har ett förvaltningsövergripande ansvar för studie-
handledning, modersmålsundervisning och kartläggnings-
processen på mottagningsenheten. Hon ansvarar för personal 
på mottagningsenheten Kompassen, modersmålslärare och 
studiehandledare, totalt cirka femton medarbetare.

Ny reningsmetod 
i simhallen
Sedan simhallen byggdes i 
Flen 1978 har vattnet renats 
med klor och pH-värdet har 
justerats med hjälp av kol-
dioxid. Även UV-ljus renar 
vattnet i ett sista steg. 
I och med nytt kommunalt 
dricksvatten med högre 
pH-värde (mer kalk) har 
simhallen bytt ut koldioxid 
mot syra. Simhallen har varit 
stängd under en tid för att 
bygga om för den nya meto-
den men också för att “kapsla 
in” klor och syra i separata 
rum så att allt vatten som går 
i ledningar i huset bara är 
bassängvatten.

Klimatveckor  
i Flen
Naturskyddsföreningen 
tycker att det är viktigt att alla 
blir mer medvetna om vilka 
förändringar av klimatet som 
pågår och hur vi människor 
medverkar till det. 
Därför anordnar förening-
en i samarbete med Studie-
främjandet klimatveckor i Flen 
under veckorna 38 och 39. 
Här är hållpunkterna:
17-27/9, biblioteket i Flen. 
Klimatriksdagens vandrings-
utställning.
17/9, kl 18.00-20.30, bibliote- 
ket i Flen. Workshop om hur 
livsstil påverkar klimatet. 
Kostnadsfritt.
19/9, kl 18.00-20.30, bibliote-
ket i Flen. Workshop om  
vad människor och samhälls- 
aktörer kan göra tillsammans 
för att minska klimatpåverkan. 
Kostnadsfritt.
21/9, biblioteket i Flen,  
kl 10-12. Föreläsning om  
klimatpåverkan. Kostnadsfritt.
25/9, kl 18.00-20.30, biblio-
teket i Flen. Politikerdialog om 
klimatpåverkan. Kostnadsfritt.
27/9. Global manifestation 
för klimatet. Tid och plats 
oklart. Kostnadsfritt.
Besök 
flen.naturskyddsforeningen.se 
för mer information.

Bokhandeln i Flen stänger
Försöken att hålla liv i Vallinska bokhandeln har pågått  
i många år men att driva bokhandel i dagens samhälle 
är ingen smal sak. Den tidigare ägaren Nils Horndahl är 
bekant för många Flensbor. 1983 övertog han butiken från 
sina föräldrar och drev den fram till 2017. Då tog den 
senaste ägaren, paret Torbjörn och Caroline Lindh över 
butiken, men deras resa som bokhandlare kommer nu till 
ända. I mitten av augusti meddelades att butiken upphör 
inom kort. 
Vid den tidpunkten var det inte klart huruvida någon 
annan tar över eller om detta är det sista kapitlet om den 
anrika butiken som funnits i över 130 år.

Smått & Gott
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Få Flensbor lär ha undgått att tomten 
bredvid runda banken numera är helt 
utblåst på gamla byggnader och yvig 
vegetation. Det är här fastighetsbolaget 
Sofielund och vd Rolf Lydahl har stora 
planer.

– Vi räknar med att ha klart underlaget 
till byggfirmorna om en månad. För att 
spara tid har vi redan haft kontakt med 
fyra byggbolag som fått bygglovshand-
lingar. Men sedan ska det göras en for-
mell upphandling som nog kan vara klar 
i september, säger Lydahl när Glimten 
pratar med honom i mitten av augusti.

Tomten har tidigare ägts av Peab som 
hade planer på byggnation. Planer som 
stagnerade vilket fick Flens kommun att 
köpa tillbaka tomten för att sedermera 
sälja den till Sofielund.

De 100 hyreslägenheter av typen ettor 
och tvåor som planeras, 60 mot södra 
Kungsgatan och 40 mot Kungsbrogatan, 
blir trygghetsboende, men det ska inte 
förväxlas med seniorboende.

– Lägenheterna blir anpassade efter 
statliga regler för boende för 65 år och 
äldre men det hindrar inte andra boende. 
Man anpassar dem egentligen med två 
saker, att man ska kunna komma åt 
överallt med en rullstol samt att det finns 
gemensamhetslokaler, säger Lydahl.

Man väljer att inte bygga större lägen- 
heter, efterfrågan för det brukar vara 
lägre i Flen och hyrorna blir för höga, 
menar Lydahl. Förutom boenden byggs 
ett antal mindre butikslokaler i markplan 
samt två underjordiska garage med plats 
för 50 fordon vardera, detaljplanen gör 
gällande en garageplats per lägenhet.

Tomten röjdes för provtagning i våras 
och redan till årsskiftet hoppas Rolf  
Lydahl att spaden kan vara i backen. 

– Det är mycket markjobb på en backig 
plats, jag räknar med att det tar ett och 
ett halvt år ungefär, inflytt sommaren 
2021. Vi har redan fått spontana intresse- 
anmälningar men när det börjar grävas 
kan man gå ut bredare efter att hyresför-
handlingarna är klara, säger Rolf Lydahl.

Längre söderut kommer det också att 
ske stora saker. Området runt Södersko-
lan med tillhörande byggnader kommer 
att rivas för att ge plats åt ett nytt land-
märke med bostäder och äldreboende. 

Just nu pågår en markanvisningstävling 
för området som kallas Gårdsjö strand, 
där kommunen tillsammans med FKAB 

kommer att utse en eller flera byggaktö-
rer till vinnare. Den eller dessa kommer 
sedan få möjlighet att bebygga området 
enligt kommunens visioner.

I tävlingen vill kommunen se att de nya 
bostäderna utformas i relation till Gård-
sjön och helst att flertalet av bostäderna 
har utsikt mot sjön. Önskvärt är även att 
det blir punkthus för att bibehålla södra 
Flens karaktär med fria hus i väl gestal-
tad parkmiljö. 

Stort fokus kommer ligga på arkitek-
tonisk kvalitet, där detta i kombination 
med väl gestaltade utemiljöer skapar 
helhetsupplevelsen i området. Den nya 
bebyggelsen ska ha en egen karaktär som 
kompletterar Flens befintliga stadsbild 
och skapar en ny impuls i området. 

Här ska Sofielunds 100 lägenheter ligga.

Det rör på sig på byggnadsfronten i Flens kommun! Glimten tar 
en titt på några av alla de spännande projekt som skrider framåt 
den närmaste tiden. 

Byggprojekten 
som förändrar 
och förbättrar 
Flens stadsbild 
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Söderskolans gamla område kommer att se väldigt annorlunda ut om några år.

Sofielunds arkitektbild över Degelns framtida utseende.

Hela tävlingsområdet är drygt 2,5 
hektar och består av det tidigare skolom-
rådet, en bollplan samt tre villatomter. 
Området bedöms kunna inrymma 120 
till 130 bostäder i flerfamiljshus och rad-
hus eller kedjehus. Det planeras också för 
ett äldreboende med 70 platser.

Vinnande bidrag utses av en jury  
bestående av representanter från sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Tävlings- 
bidragen ska vara inlämnade senast den 
1 november och vinnaren eller vinnarna 
presenteras i januari.

Även Flens Bostads AB bygger nytt. I 
början av september påbörjades arbetet 
nedanför “Smedjan” mittemot den gamla 

macken på Norra Kungsgatan.
Här ska snart ett nytt bostadshus, lika-
dant som det som byggdes för några år 
sedan ett stenkast därifrån, torna upp sig. 
Även detta hus blir 16 hyreslägenheter 
stort, hälften tvåor och hälften treor med 
inflyttning sommaren 2020. Det är inget 
seniorboende, lägenheterna är öppna för 
alla att hyra.

Det byggs också i Malmköping, i kors-
ningen av Trädgårdsgatan och Rusthålls-
gatan kan den nyfikne Malmköpingsbon 
se hur bygget av två nya flerfamiljshus 
pågår för fullt. Det är Åkers Stycke-
bruksbaserade Mälarum fastigheter som 
bygger 37 hyresrätter, från ettor till treor.

Den historiskt intresserade minns  
att handelsträdgården Floradal låg 
på denna plats förr i tiden och denna 
historia knyter bostadsprojektet an till 
på olika sätt med hjälp av blomster och 
gröna stråk. Boendet får också namn 
efter den gröna verksamheten som höll 
öppet mellan 1932 och 1989.
Redan i höst kan de första hyresgästerna 
flytta in i sina nya hem i Malmköping. 

Magnus Ornhammar
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Förutsättningarna för att köra fossilfritt 
har aldrig varit bättre. Bidrag, regelverk 
och teknikutveckling gör det hela tiden 
enklare. Flens kommun bjuder därför in 
till en företagsdialog där du som företa-
gare informeras om hur förutsättning-
arna ser ut för att köra förnybart, vilken 

hjälp som finns att få och hur utveck-
lingen väntas bli de kommande åren i 
Flens kommun, Sörmland och Sverige. 
Visste du exempelvis att det redan idag 
är möjligt att tanka HVO och snabbladda 
elfordon i Flen samt att ett nytt biogas-
tankställe planeras?

Datum: Tisdag 24/9 17:30-19:30 
Plats: Flens kommun,  
Sveavägen 1, Flen. 

Preliminärt program 
17:30 - 18:00 Kaffe och lättare förtäring 
18:00 - 18:30 Olika förnybara alternativ, 
omvärldsutveckling samt stöd.
18:30 - 19:00 Södermanlands infra- 
strukturplan för förnybara drivmedel. 
19:00 - 19:15 Upphandling av förnybara 
transporter. 
19:15 - 19:30 Information om  
kommande biogastankställe i Flen.

Inbjudan riktar sig till transport- 
intensiva företag som hör hemma i  
Flens kommun eller är aktiva i kom- 
munen. Deltagande är kostnadsfritt  
vid föranmälan till Josefin Smeds:  
josefin.smeds@flen.se.

Privatpersoner som anmäler sig till 
evenemanget får delta i mån av plats och 
meddelas om detta innan dialogtillfället.

I samband med att det byggts 
nya förskolor och skolor i Flens 
kommun har köken planerats 
för att erbjuda gästerna en 
större variation och ett utökat 
utbud av rätter. 

Nu är det dags för nästa steg i samband 
med att planeringen av det nya produk-
tionsköket “Matbruket” i Hälleforsnäs 
har påbörjats. I det klimatsmarta köket 
kommer Måltidsservice att jobba med 
det senaste inom modern matlagnings-
teknik. Datoriserade ugnar som kan  
programmeras för exakt den tillagning 
man önskar och med specialtillverkade 
plåtar som gör att man kan steka till  
exempel biffar och köttbullar direkt i 
ugnen som ett komplement till stekning  
i någon av våra VarioCooking center.

På tal om köttbullar, en egen färsmaskin 
innebär att man kommer att kunna göra 
egna biffar och köttbullar till både skolor, 
förskolor och äldreomsorg. Då finns 
möjligheten att göra dem på köttfärs från 
en lokal producent.

Mycket av maten kommer att tilla-
gas och kylas ner snabbt med modern 
teknik. Sedan skickas de olika kompo-
nenterna till de nya moderna mottag-
ningsköken där såserna kryddas upp för 
att passa de olika gästerna - kanske lite 
snällare kryddning till barnen på försko-
lorna och lite mera chili i köttfärssåsen 
till de äldre eleverna. Man färdigställer 
lasagnen i mottagningsköken och tillagar 
efter hand för att minimera matsvinnet. 

Förutom att man på det här sättet 
flyttar matlagningen närmare våra gäster 
kommer man också att kunna dra ner på 
transporterna eftersom de olika kompo-
nenterna levereras kalla från Matbruket. 
De nya köken i Flens kommun skapar 
möjlighet för Måltidsservice att ge och  
få Måltidsglädje.

Monika Holm, måltidschef

Företagare – prata fossilfritt med oss!
Flens kommun bjuder in till företagsdialog om fossilfria transporter.

Mer måltidsglädje med nytt 
produktionskök
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En helt ny färsmaskin innebär att man kan tillverka 
egna köttbullar till skolor, förskolor och äldreomsorg.
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Sedan juli månad är Iris Pettersson  
Flens kommuns nya chef för social- 
förvaltningen. Glimten passade på 
att ställa några snabba  frågor till 
den nytillträdda. 

Vilka är dina tidigare erfaren-
heter från arbetslivet innan du 
började jobba i Flen?
– Innan Flen har jag jobbat i Norrköpings, 
Nyköpings, Haninges och Södertäljes kom-
mun. Jag började jobba med personer med 
funktionsnedsättningar efter gymnasiet i 
Sörmlands läns landsting. Sedan 1993 har 
jag jobbat på olika chefspositioner.

Hur känns det att vara Flens kom-
muns nya socialförvaltningschef? 
– Riktigt roligt.  
Spännande och utmanande!

Vad gjorde att du ville söka  
dig till Flen? 
– En lagom stor kommun med en del  
utmaningar men som har en stolthet  
och vilja.  

Vilka ser du är de största  
utmaningarna för dig i din  
nya tjänst? 
– Förutom ekonomin är det i första hand 
att kunna behålla och rekrytera personer 
med – för tjänsterna – rätt kompetens. 
Men också att få tekniken, digital eller 
inte, att frigöra tid för medarbetarna till 
förmån för de personer vi ska ge stöd och 
omsorg till. 

Vilka är dina drivkrafter  
eller ledord i chefsrollen?
– Min drivkraft har alltid varit att få vara 
med att bygga välfärden och att få andra 
att växa och utvecklas. Ledord som chef  
är dialog och struktur.

Vilka är dina intryck av  
kommunen hittills? 
– Mycket gott intryck, alla har varit hjälp-
samma och tålmodiga med mig som ny.  
Jag har upplevt en god stämning där alla  
vill göra ett bra jobb!

Magnus Ornhammar

Ett nytt reglemente för förenings- 
bidrag har antagits av kommun-
fullmäktige. Det innebär att  
några av det tidigare bidragen  
nu slås samman till ett nytt  
bidrag, allmänt föreningsstöd.

Syftet med Flens kommuns stöd till 
föreningslivet är att ta vara på ideella 
krafter som bidrar till ett hållbart och 
demokratiskt samhälle. Föreningslivet 
bidrar till att skapa positiva fritidsmiljöer 
och främjar inkludering, jämställdhet 
och integration. De goda, demokratiska 
föreningarna i Flens kommun är viktiga 
för folkhälsan, folkbildningen och den 
sociala sammanhållningen. Särskild prio-
ritet har föreningar  som har verksamhet 
för barn och unga samt personer med 
funktionsnedsättning.

Föreningar som tidigare år sökt ett 
årligt verksamhetsstöd, driftbidrag, LOK-
stöd, stöd till samlingslokaler eller ledar-
utbildningsbidrag ska från hösten 2019  
i stället söka Allmänt föreningsstöd.
 

 
 Nyheter 

 - Kultur- och föreningsutskottet  
  under Barn-, utbildnings- och  
  kulturnämnden har bildats för att  
  besluta om bidragsfrågor samt  
  delta i dialoger.

 - Ett dialogsystem ska arbetas in där 
  föreningar får möjlighet att möta  
  representanter från kommunen  
  och diskutera föreningens framtid  
  och utveckling.

 - Avtalsperioden förlängs från ett  
  till två år. 

 - Ett informationsbrev samt den nya  
  ansökningsblanketten har skickats  
  ut till alla föreningar som berörs av  
  det nya bidragssystemet.

 - Två tillfällen är bokade för att möta  
  föreningar, svara på frågor och  
  hjälpa till med de nya rutinerna.

Möt Flens kommuns  
nya socialförvaltningschef

Iris Petersson.

Snabbfakta
Ålder: 55 år - bästa tiden i livet.  

Bor: i Nyköping.
Familj: Ja.
Fritid: Vandrar, joggar och cyklar  
gärna, sjunger i kör.
 

Omarbetat förenings- 
stöd från hösten 2019

DROP IN om det nya  
FÖRENINGSSTÖDET
Onsdag 11 september och torsdag  
19 september kl 16-19.
Plats: Café Skjortan i Flen.
Välkomna! Fika erbjuds.
För ytterligare information eller frågor: 
foreningsbidrag@edu.flen.se

Pensionärsföreningar  
se hit- dags att söka  
verksamhetsstöd!
Pensionärsföreningar i Flens kommun  
ska senast 30 september skicka in  
ansökan om verksamhetsstöd till:

Flens kommun
Barn-, utbildnings- och  
kulturförvaltningen
642 81 Flen

Till ansökan ska föreningens verksam-
hetsberättelse, balans- och resultaträkning 
samt  revisionsberättelse, för föregående 
verksamhetsår bifogas.
Ansökan ska göras på anvisad blankett 
vilken hittas på Flens hemsida under 
rubrik Uppleva & Göra.  
Har du frågor? Ring 0157-430221.
(Intresseorganisationer är inte  
berättigade till kommunalt stöd.)
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Kawsars uppdrag som ungdomsambas-
sadör är att hjälpa unga att förändra 
samhället genom deras passioner. Som 
ungdomsambassadör utbildar du andra 
unga så att de får de verktyg de behöver 
för att förse dem med förutsättningar och 
möjligheter för att de ska kunna förändra 
i deras lokalsamhällen. 

Brinner för demokrati- 
utveckling
Jag träffar Kawsar en regnig måndag i juli 
strax efter att hon tillbringat en vecka på 
soliga Gotland och den politiska arenan  
Almedalen. På den korta timmen sprud-
lar entusiasmen och engagemanget i 
mitt lilla kontorsrum som fylls av hopp 
och tillförsikt. Kawsars hjärtefrågor är 
ungdomars inkludering i det politiska 
samtalet på lika villkor med fokus på 
utbildning, klimat och jämlikhet.

I Almedalen har hon, tillsammans med 
flera andra ungdomsambassadörer från 
hela Sverige, fått delta i panelsamtal och 
diskussioner, fått lyssna och lära av andras 
erfarenheter och tagit lärdom av hur sam-
hället ser ut idag. Kawsar vill förändra. 
Framförallt vill hon förbättra för 

– På många sätt är det politiska sam- 
hället hierarkiskt. Att unga får vara med i 
det politiska samtalet ska inte vara något 
ovanligt. Jag sågs som något speciellt 
där i Almedalen när jag inte borde vara 
det. Det fick mig att känna mig utanför. 
Det ska inte vara konstigt att jag sitter 
med i sådana sammanhang. Jag tycker 
att vi måste ändra på den normen, säger 
Kawsar. 

Under veckan i Almedalen har Kawsar 
träffat många människor, skapat kontakt- 
er, bildat nätverk och framförallt har hon 

lärt sig att konkretisera sina idéer 
och tankar. Något som kommer 
att vara till stor nytta i det framti-
da arbetet som ungdomsambassa-
dör i Flen. Hjärtefrågorna förblir 
desamma, utbildning, klimat och 
jämlikhet.

– Det är frågor som påverkar 
mig och många andra ungdomar 
vardagligen. Jag trodde inte att po-
litik var inte min grej, men genom 
Fryshuset, mina handledare där, 
demokrati- och ledarskapsutbild-
ningarna och Fryshusets värde-

grund har jag utvecklats som person 
och nu vill jag att andra ska få samma 
möjlighet att förändra och förbättra, i 
lokalsamhället, i länet och i Världen. Jag 
vill jobba med ungdomar i vår kommun 
till att börja med. Tillsammans kan vi 
förändra normen för deltagande i det 
politiska samtalet. Genom att börja i det 
lilla.

Återbruk är nästa  
projekt
Det nya projektets arbetsnamn är 
“Reclaim creativily” och handlar om 
återbruk av kläder. Kawsar och hennes 
ambassadörspartner Saga vill skapa 
möjligheter för unga att ta vara på kläder 
som inte används och istället för att de 
hamnar i soporna, göra något nytt och 
användbart av dem. 
– Det ska vara en plats för hållbarhet, 
kreativitet, gemenskap och stärkt själv-
känsla. En plats att uttrycka sig och skapa 
något unikt och individuellt och fram-
förallt att komma tillsammans och lära 
känna varandra, säger Kawsar.

Kawsar har kommit in på civilingen-
jörsutbildningen i datateknik på Kung-
liga Tekniska Högskolan och börjar sina 
studier i höst. Samtidigt tänker hon fort-
sätta som ungdomsambassadör, utveckla 
demokratiarbetet för ungdomar och 
starta upp projektet “Reclaim creativily”.

Rose-Marie Fältskog

Kawsar Ibrahim är Ungdomsambassadör i Flen och fick som en av 
få ungdomsambassadörer möjligheten att delta på årets politiska 
arena i Almedalen.  

Ungdomsambassadör 
från Flen drog till  
Almedalen 

Kawsar Ibrahim har varit i Almedalen 
och jobbat med ungdomars inkludering 
i det politiska samtalet på lika villkor.Fo
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Fakta
Enligt Naturvårdverket skulle hälften av 
alla kläder som slängs kunna återbrukas. 
Svenskar köper i genomsnitt 13 kilo klä-
der per år och slänger 8 kilo i soporna. 
80,5 miljoner kilo kläder eldas upp varje 
år bara i Sverige.
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Vad handelsområdet kommer att döpas 
till i folkmun återstår att se, men klart är 
att Willy´s nu fått nya grannar i form av 
både Jysk och Jem & Fix i helt nya lokaler 
på området som Flensborna känner som 
gamla Kefa-fabriken.

Jem & Fix öppnade upp portarna 22 
augusti, en vecka därefter var även Jysks 
Flensbutik öppen för kommers. Jem & 
Fix är en lågprisbutik inom byggvaror 
och Jysk säljer framförallt möbler och 
sängkläder.

– Vi ser en utvecklingspo-
tential i Flen. Bra transporter 
och närheten till Stockholm 
och andra områden, den 
oslagbara naturen, mycket 
sommargäster. Här kan man 
också bo till en rimlig kost-
nad, det går att utveckla saker 
här, säger Carl Bergström 
som är affärskonsult åt fast-
ighetsägaren Favedu AB som 
köpte fastigheten 2017.
 
 

Under hösten kommer Willy´s att byg-
ga ut sin verksamhet och stärka områdets 
utbud ännu mer. Men Carl Bergström 
har förhoppningar om – och plats för – 
fler företag. Intill Jysk finns en ledig lokal 
på 500 kvadratmeter. 

– Det finns plats för en till, en komplet-
terande handel som alla drar nytta av.  Vi 
har ambitionen att få in en snabbmatsres-
taurang, om det är ett stort flöde av folk 
kan det vara ett bra komplement. Men 
det är fortfarande på planeringsstadiet, 
det kan också bli en butik i den tomma 
lokalen. Varje affärskoncept har sina 
egna idéer och vi anpassar oss efter alla 
koncept och hur det ser ut, säger Carl 
Bergström.

Magnus Ornhammar

Hedenlunda slott är en populär 
destination för såväl sörmlän-
ningar som mer långväga gäster. 
Hotellchef Ricki Galczewski  
berättar mer om verksamheten.

Så fort vi kom tillbaka efter semestrarna 
börjades planeringarna för årets julbord. 
Med en ny köksmästare som fortsätter 
att imponera kan vi lova att årets julbord 
kommer att göra våra gäster både mätta 
och glada.

Planer framöver är bland annat att  
skapa två nya minisviter i vår västra flygel 
där det tidigare har varit en konferens-
lokal för den mindre gruppen.

Vi har gott om konferenslokaler och är 
mer i behov av fler gästrum, framför allt 
dubbelrum, så varför inte passa på att 
lyxa till det lite extra för våra gäster med 
minisviter.

En annan planerad investering är att 
en året-runt uppvärmt utomhuspool i 
anknytning till vårt spa ska byggas.

Sedan vi öppnade vår sparitual har 
helgbokningarna ökat från halvbokat till 
fullbokat.

Våra weekendpaket kan  
se ut så här:
Åk bort över helgen och njut av vår 
magiska slottsmiljö. Vi välkomnar dig till 
en härlig upplevelse för alla dina sinnen 
i form av avkoppling, god mat, spa och 
vacker natur.

Vistelsen inleds med att ni intar kaffe 
och hembakat i slottets matsalar. Därefter 
är det dags att uppleva Slottsbadets spa-
ritual. Här får man njuta av björkbastu, 
aromabastu, kanelbastu, fotbad, isskrubb, 

kneipphink samt bad- och bastudäck  
med förtrollande utsikt över Hedenlunda- 
sjön. Vid ankomst får du ett kit med 
lyxiga spaprodukter från vårt eget märke 
Kurēn. Spaprodukterna används tillsam-
mans med de olika spaupplevelserna som 
utförs i en förutbestämd ordning. En kur 
för både kropp och själ.

När kvällen närmar sig är det dags för 
fördrink på slottet följt av en 3-rätters- 
middag. Efter en god natts sömn väl- 
komnar vi er till vår stora frukostbuffé.

Flens nya handelsområde har tagit form, men ännu finns det 
plats för ytterligare etableringar på Tisteln 3.

Rum att växa för Flens  
nya handelsområde  

FöretagsFlen – visste du att...? 
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Mary Rudin är en välkänd profil i 
Malmköping. Hon är aktiv i flera 
föreningar, jobbar fortfarande 
med stadsvandringar och grupp-
visningar på muséet Malmahed, 
och hon drev Moster Hildas 
kaffestuga på somrarna mellan 
1980 och 1992.

De senaste 20 år har hon också 
kunnat ses gåendes med stavar 
runt om i Malmköping tillsam-
mans med en varierande stor 
skara medmänniskor.

– Det började 1999 när jag  
kom med i SPF Malmabygden. 
Jag har alltid tyckt det varit roligt 
att hålla igång, gått vandringar 
och promenader, och då hade 
stavgång börjat bli populärt. Så 
jag gick en kurs på Åsa folkhög-
skola och sedan hade jag det som 
studiecirkel under Vuxenskolan 
fram till 2006. Då blev det i goda 
vänners lag istället och det har 
jag kört sedan dess, säger Mary 
som med sina snart 88 år fyllda 
är en minst sagt pigg pensionär, 
både i kropp och knopp. 

– Så länge jag orkar tänker jag 
hålla på med det, alla organ i 
kroppen mår bra av det. Att man 
är aktiv när man blir gammal är 
ett måste, annars stelnar kroppen 
till, det ivrar jag mycket för. Och 
man måste tänka på att de tyngre 
stavarna inte passar oss äldre 
med yrkesskador i kroppen, säger 
Mary som ibland kryddar gången 
med gymnastiska övningar med 
eller utan stavarna.

– De hejar på mig här på vård-
centralen när jag går på kontroll, 
det är tack vare att du går så 
mycket du är så frisk, säger de. 
Och den sociala samvaron är  
lika viktig som motionen.

Varje onsdag 15.30 samlas de  
vid minnessten utanför stadshuset 
i Malmköping, ibland fler, ibland 
färre. Stavgången gör uppehåll  
under sommaren och vintern när 
det är för varmt respektive för kallt.

– Om alla går bra kan vi gå fortare 
och längre, men om någon inte mår 
bra kanske vi bara går runt slätten. 
Vi brukar gå en timme ungefär.

Hälsoveckan i Flen erbjuder en bred palett av hälsofrämjande  
aktiviteter för både sinne och kropp. De allra flesta aktiviteterna  
är dessutom gratis så även plånboken mår gott i dessa tider.   
Glimten har mött två av arrangörerna, en veteran och en novis  
inom sina respektive gebit.

Aktiviteter för sinne och kropp

Årets Hälsovecka i Flens kommun arrangeras 
vecka 39 – mellan 21 och 29 september. Alla 
kommuninvånare ges tillfälligheten att testa på 
extra hälsofrämjande aktiviteter på dag- och 
kvällstid. Hälsoveckan innehåller träning för 
knopp och kropp: Motion, rörelse, avslappning, 
kostråd, musik, kultur och allt annat som bidrar  
till bättre fysisk och mental hälsa.

Malmköpings Mary Rudin är en trogen stavgångare. Under Hälsoveckan 
får hon gärna sällskap av så många som möjligt.
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Hon har haft upp till 20 deltagare,  
numera är de runt 13 personer.

– På våren har jag en avslutning med 
program då jag ställer naturfrågor och  
vi fikar efteråt. På hösten brukar vi  
avsluta med att gå och äta dagens rätt. 

Under hälsoveckan, och alla andra 
tillfällen med för den delen, går det bra 
att hänga med Marys gäng på stavgång. 
Onsdag 25 september, 15.30, start vid 
stadshuset i Malmköping.

– Hälsoveckan är jättebra, det tycker 
jag verkligen vi ska ivra för, att folk  
kommer ut och rör på sig!

En annan aktivitet under Hälsoveckan, 
som förvisso också innefattar viss gång, 
handlar mer om förmågan att slappna av 
den ständigt arbetande hjärnan, låta sina 
sinnen arbeta för en, och träna närvaro.

Det är Maria Hansson som håller i na-
turvandringar med mindfulness, ett spår 
hon själv kom in på efter att ha gått en 
kurs i friskvårdsguide i våras.

– Jag tänkte att det skulle vara bra för 
mig själv eftersom jag varit väldigt stres-
sad från mitt tidigare jobb. Jag tränade 
mig själv först hela våren men sen tänkte 

jag att man kan ju hjälpa andra också och 
det finns inget direkt liknande här, säger 
Maria. 

Hon startade ett företag nyligen och 
trevar sig sakta fram för att se om det 
finns ett intresse där ute. Här kommer 
Hälsoveckan in som en bra möjlighet att 
visa upp vad det handlar om, kostnads-
fritt för deltagarna.

– Det är ju fler och fler som mår dåligt i 
samhället idag. Även ungdomar som inte 
orkar gå i skolan, hemmasittare. Då kän-
ner jag att det är något som måste göras, 
säger Maria och fortsätter.

– Det här är för att vila hjärnan. Vi vilar 
gärna våra kroppar men när vi ska vila 
hjärnan sätter vi oss i soffan och tar upp 
telefonen. Det är jättestressande för hjär-
nan, den har sin turboknapp på ständigt 
för dagens människor. 

Vandringarna tar mellan en och en 
och en halv timme. Men tempot är lugnt.

– Det är inget man ska göra snabbt, 
man går en lugn vandring ut i skogen, 
längs en stig eller kanske vid havet. Man 
stannar vid en lämplig plats och gör 
mindfulnessövningar tillsammans. Sen 
går man igen, reflekterar. Det handlar om 

att ha natur nära sig och det svåra i att 
inte göra något, bara tänka på det man 
gör för tillfället.

Men man måste inte alltid avsätta så 
mycket tid för mindfulness, det går även 
bra i vardagen, i de små stunderna 
i livet.

– Jag ska försöka lära folk 
att koppla bort alla störande 
ljud och få in alla bra och små 
ljud. De finns överallt men man 
kanske inte tänker på dem i en 
storstad. Det tar en stund att lära 
om sig, men bara på vägen till 
eller från jobbet, att stanna 
upp och lyssna och titta 
sig omkring. Målet är 
det lilla som man kan 
göra varje dag som 
kan hjälpa dig, säger 
Maria Hansson.

Under Hälsoveckan 
gör Maria tre vand-
ringar, se programmet 
på sidorna 12-13 för 
tider och platser.

Magnus Ornhammar

Maria Hansson ger vandringar med mindfulness i den gröna naturen under Hälsoveckan
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HÄLSOVECKAN 2019
21  - 29  S E P T E M B E R

Hälsa är viktigt för alla! Därför anordnar Flens kommun tillsammans med företag, organisationer, föreningar 
och privatpersoner Hälsoveckan med fokus på din hälsa. Om inget annat anges är aktiviteterna gratis och 
kräver varken föranmälan eller förkunskaper.

Programmet finns även på hemsidan www.flen.se/halsoveckan, komplett med ännu fler aktiviteter som 
tillkommit efter att denna tidning tillverkats. Där finns programmet även översatt till flera olika språk. 

LÖRDAG 21/9
10-11. Spinning. Hammarvallen. Kom gärna kl 09.30 för introduktion. Medtag vattenflaska, handduk, gymnastikskor för inomhusbruk. 
Efter passet bjuder vi på frukt och vatten. Föranmälan: testa@flensgf.se. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening.
10-11 & 12-13. Visning av nyckelgym. Björkängens IP. Målgrupp: Alla. Arr: Bettna AIS.
10-12. Föreläsning om klimatpåverkan. Biblioteket Flen. ”Hur klarar vi biffen, bostaden, bilen och butiken med vår egen klimatpåverkan?”
Målgrupp: Alla. Arr: Naturskyddsföreningen Flen.
10-14. Klubbmästerskap/Öppet hus. Öjavägen 2, Flen. Ingen förkunskap krävs. Målgrup: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF.
11-12. Plogging. Start vid Prins Wilhelms torg, Flen. Gå eller jogga och plocka skräp samtidigt. Målgrupp: Alla. Arr: Flens kommun.
11-12. Prova på cirkelträning. Björkängens IP. Föranmälan: khallerby@gmail.com. Målgrupp: Från 10 år, minderårig i vuxens sällskap. Arr: Bettna AIS.
11-13. Fotopromenad. Start vid turistbyrån Hälleforsnäs. Fokus på att fotografera det vi ser och upplever i vår vackra omgivning, medtag kamera och 
kläder efter väder. Målgrupp: Alla. Arr: Fotoklubben Fokusera och Kulturenheten, Flens kommun.

SÖNDAG 22/9
13.30-15. Öppet hus. Änggärdet, Skebokvarn. Lär dig mer om gårdsgemenskap och hur du kan bidra till hälsa och hållbarhet. 
Föranmälan senast 21/9: kerstin@medhjartat.se. Målgrupp: Alla. Arr: Änggärdet Gårdsgemenskap.
17-18. Funktionell fitness. Öjavägen 2, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF.

09-17. Fri träning. Båvens Hälsocenter, Sparreholm. Målgrupp: Alla. Arr: Båvens HälsoCenter.
09.30-10.30. Jympa, Soft. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
10-11. Jympa, Soft. Sporthallen, Sparreholm. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
10-11.30. Mindfulness genom naturvandringar. Start vid Lida Gård. Lär dig vila hjärnan och träna närvaro. Målgrupp: Alla. Arr: Human fulness.
10.30-11.30. Senior, Special. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
18-19. Dans, Flow. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
18-19. Barngympa. Sporthallen, Hälleforsnäs. Målgrupp: Barn 4-6 år. Arr: Hälleforsnäs Gymnastikförening.
18-19.30. Brottning barn. Hammarvallen. Målgrupp: Barn 7-14 år. Arr: Flens Brottarklubb.
18.30-19.30. Spinning. Hammarvallen. Bokning via hemsidan www.flensgf.se. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening.
19-20. Jympa, Medel/Styrka. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
19-20. Hopplös gympa. Sporthallen, Hälleforsnäs. Målgrupp: Alla. Arr: Hälleforsnäs Gymnastikförening.
19.15-20.30. Walking football +55. Piggelinhallen vid Stenhammarskolan. Målgrupp: Män och kvinnor +55. Arr: Fritid och SBF/Flens kommun.
19.30-20.30. Funktionell fitness. Öjavägen 2, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF.

MÅNDAG 23/9

TISDAG 24/9
09-17. Fri träning. Båvens Hälsocenter, Sparreholm. Målgrupp: Alla. Arr: Båvens HälsoCenter.
10-11 & 12-13. Visning av nyckelgym. Björkängens IP. Målgrupp: Alla. Arr: Bettna AIS.
10.30-11.30. Sittgympa. Hörsalen i Malmköpings stadshus. Medtag lämplig klädsel och vattenflaska. Efter passet bjuder vi på frukt och vatten. 
Målgrupp: Seniorer. Arr: SPF Malmabygden.
11-12. Prova på cirkelträning. Björkängens IP. Föranmälan: khallerby@gmail.com. Målgrupp: Från 10 år, minderårig i vuxens sällskap. Arr: Bettna AIS.
12-13. Lunchyoga för kontorspersonal. Biblioteket, Flen. Medtag filt för att kunna täcka över dig och yogamatta om du har en. Målgrupp: Alla. 
Arr: Ashtangayoga & Holistisk Massage/Lotta Ilona Bertilsson.
16.30-17.30. Core. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
17.30-18.30. Dans, Soft. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
18-19. Wrestfit. Hammarvallen. Målgrupp: Från 7 år. Arr: Flens Brottarklubb.
18-19. Prova på ishockey. Hammarvallen. Samling 17:15 för utprovning av utrustning, utan kostnad. Målgrupp: 7 -12 år. Arr: Flens Hockey.
18-19. Motionspromenad. Sporthallen, Hälleforsnäs. Målgrupp: Alla. Arr: Hälleforsnäs Gymnastikförening.
18-19.15. Hathayoga dynamiskt pass. Biblioteket Flen. Medtag filt för att kunna täcka över dig och yogamatta om du har en. Målgrupp: Alla. 
Arr: Ashtangayoga & Holistisk Massage/ Lotta Ilona Bertilsson.
18.30-19.30. Prova på squaredans. Tea-lokalen, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Squaredansklubben Violen.
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Om inget annat anges vid 
respektive programpunkt är
aktiviteten gratis och kräver varken 
föranmälan eller förkunskaper.

Med reservation för eventuella
ändringar i programmet.

UTSTÄLLNING 

Under hela v 38 och v 39 pågår en 
utställlning om klimatpåverkan. 
Plats: Biblioteket i Flen.
Öppet under biliotekets ordinarie 
öppettider.

FRI TRÄNING PÅ ACTIC

Under hela Hälsoveckan kan du 
kostnadsfritt testa på att träna på 
Actic på Hammarvallen i Flen.
Se hemsidan actic.se för 
aktuella öppettider.

18.30-19.30. Medelgympa. Hammarvallen. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening.
18.30-20. Föreläsning med Gunnar Bjursell. Stenhammarskolans aula. Målgrupp: Alla. Arr: Kulturenheten, Flens kommun.
19-20. Funktionell fitness. Öjavägen 2, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF.
19.30-20.30. Hiit Carido. Hammarvallen. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening.

ONSDAG 25/9
09.30-10.30. Station. Skjortan. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
10-11 & 12-13. Visning av nyckelgym. Björkängens IP. Målgrupp: Alla. Arr: Bettna AIS.
11-12. Prova på cirkelträning. Björkängens IP. Föranmälan: khallerby@gmail.com. Målgrupp: Från 10 år, minderårig i vuxens sällskap. Arr: Bettna AIS.
14-15. Qigong. Skebokvarnsgården. Målgrupp: Alla. Arr: Skebokvarns bygderåd.
15-16.30. Mindfulness genom naturvandringar. Start vid Fabriken, Sparreholm. Lär dig vila hjärnan och träna närvaro. Målgrupp: Alla. 
Arr: Human fulness.
15-16.30. Skulpturpromenad. Start vid Järnvägshotellet, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Kulturenheten, Flens kommun.
15.30-16.30. Stavgång. Stadshusparken Malmköping. Målgrupp: Seniorer. Arr: SPF Malmabygden.
16-20. Skridskodisco. GB-hallen. Skridskoslipning och kiosken öppen. Målgrupp: Alla. Arr: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Flens Hockey.
17-18. Yoga. Skebokvarnsgården. Målgrupp: Alla. Arr: Skebokvarns bygderåd.
18-19. Step, Explode. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
18-20.30. Politikerdialog om klimatpåverkan. Biblioteket, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Naturskyddsföreningen Flen.
18.15-19.15. Funktionell fitness. Öjavägen 2, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF. 
18.30-19.30. Spinning. Hammarvallen. Bokning via hemsidan www.flensgf.se. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening.
19-20. Jympa, Bas. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.

TORSDAG 26/9
12-13. Lunchyoga för + 65 år. Biblioteket Flen. Medtag filt för att kunna täcka över dig och yogamatta om du har en. Målgrupp: Alla. 
Arr: Ashtangayoga & Holistisk Massage/ Lotta Ilona Bertilsson.
15-16. Boule. Skebokvarnsgården. Målgrupp: Alla. Arr: Skebokvarns bygderåd.
15-16.30. Mindfulness genom naturvandringar. Start vid Fabriken, Sparreholm. Lär dig vila hjärnan och träna närvaro. Målgrupp: Alla. 
Arr: Human fulness.
16.30-17.30. Manlig motion. Sporthallen, Hälleforsnäs. Målgrupp: Män. Arr: Hälleforsnäs Gymnastikförening.
16.30-17.30. Senior gymnastik. Gymnastiksalen Malmaskolan, Malmköping. Målgrupp: Alla. Arr: Malmköpings Gymnastikförening.
18-19. Dans, Soft. Sporthallen, Sparreholm. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
18-19.15. Hathayoga lugnt pass. Biblioteket Flen. Medtag filt för att kunna täcka över dig och yogamatta om du har en. Målgrupp: Alla. 
Arr: Ashtangayoga & Holistisk Massage/ Lotta Ilona Bertilsson.
18-19.30. Brottarträning. Hammarvallen. Målgrupp: Från 14 år. Arr: Flens Brottarklubb.
18.30-19.30. Tabata. Hammarvallen. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening.
19-20. Modus. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
19.20-20.20. Tabata. Öjavägen 2, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF. 
19.30-20.30. Medelgympapass. Sporthallen, Sparreholm. Ta med matta/liggunderlag, vattenflaska. Kondition, koordination och styrketräning. 
Målgrupp: Alla. Arr: Sparreholms Gymnastikförening.
19.30-21. Spökvandring. Elljusspåret, Malmköping. Målgrupp: 6-14 år (6-9 år i vuxens sällskap). Arr: Fritidsgårdarna i Flens kommun.

Festival på The Culture House. Amazon, Flen. Torsdag 26/9 till lördag 28/9. Kulturföreningen FlenVärldsOrkester och projektet The Culture House anord-
nar en festival på tema kultur och integration. Läs mer och se programmet på The Culture House Facebooksida. Målgrupp: Alla.

FREDAG 27/9
16.30-17. Yoga. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis.
16.30-17.30. Spinning. Hammarvallen. Bokning via hemsidan www.flensgf.se. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening. 
17-18. Funktionell fitness. Öjavägen 2, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF. 
19.30-21. Spökvandring. Äventyrsbanan Bruket i Hälleforsnäs. Målgrupp: 6-14 år (6-9 år i vuxens sällskap). Arr: Fritidsgårdarna i Flens kommun.

LÖRDAG 28/9

KULTURFESTIVAL

10-11.30. Mindfulness genom naturvandringar. Start vid stadshuset i Malmköping. Målgrupp: Alla. Arr: Human fulness.
10-13. Rörelsedag. Hammarvallen. Olika prova på aktiviteter. Målgrupp: Barn och unga. Arr: Fritidsavdelningen, Flens kommun.
19.30-21. Spökvandring. Elljusspåret, Flen. Målgrupp: 6-14 år (6-9 år i vuxens sällskap). Arr: Fritidsgårdarna i Flens kommun.

SÖNDAG 29/9
10-11. Tabata. Öjavägen 2, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Flen Sport & Hälsa IF. 
10-11. Bamsegympa. Piggelinhallen vid Stenhammarskolan. Barn och ombytta förälder. Målgrupp: Barn 1-3 år. Arr: Flens Gymnastikförening.
13-15. Prova-på-ridning. Finntorps ridklubb. Föranmälan: 070-7712191. Cafét öppet. Målgrupp: Alla. Arr: Finntorps ridklubb.
17-18. Parkour. Piggelinhallen vid Stenhammarskolan. Målgrupp: Alla. Arr: Flens Gymnastikförening. 
18-19. Cirkelfys. Skjortan, Flen. Målgrupp: Alla. Arr: Friskis & Svettis
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Nämn en fråga som personalen 
i stadshuset växel och recep-
tion aldrig fått. I det som ofta 
kan vara medborgarens första 
kontakt med kommunen är 
man van vid både högt och 
lågt, brett och smalt.

Det är deras höga ambitionsnivå och 
driv att leverera bästa möjliga service till 
både besökare och kommunanställda 
som lett fram till att kvintetten Lotta, 
Wilma, Marie, Sozan och Jenny nu för-
ärats med utmärkelsen Guldhjärtat.
– Det går i vågor. Vi får höra mycket 
roligt från människor som nyss fått barn, 
ska viga sig eller hyra en lokal för ett 
kalas. Vi pratar också med många där en 
anhörig gått bort eller där personen själv 
behöver hjälp med bostad och ekonomi, 
säger arbetsledaren Jenny Blomberg och 
fortsätter:
– Vi kan självklart få många underliga 
frågor också. Vad är det för väder i Flen? 
Finns det svamp i skogen? Är det värt 
att åka ner till min sommarstuga? Och 
liknande.
Frågor och ärenden skiftar mycket be-
roende på årstid eller datum i månaden.
– Den vanligaste frågan är rena person-
sökningar. Till exempel sin socialsekre-
terare eller biståndshandläggare. Det är 
också årsstyrt då det vid skolstart handlar 
mestadels om skolskjuts och vintertid om 
snöröjning. Vid slutet av varje månad har 
vi många samtal till ekonomiskt bistånd 
och HR. Det går som sagt i vågor, säger 
Jenny som tillägger att vi alla är nybörja-
re flera gånger om i livet.
– Även om vi ibland tänker att detta 
borde alla veta om så är det första gången 

för många. Man blir nybörjare på att 
söka barnomsorg, förskola och skolskjuts 
om det är första barnet. Likaså när du 
kanske söker bygglov vid köp av ditt 
första hus. Då finns vi alltid till hjälpen. 
Vi kan lite om mycket, säger Jenny.
Det finns flera stamgäster bland ca 100 
besökare om dagen.
– Det blir lite socialt för en del. Vi har 
folk som kommer in regelbundet och 
pratar, det blir deras trygghet och vi blir 
lite oroliga om de inte kommer in en dag, 
säger Lotta.
Totalt har receptionen och växeln  
ca 600 personliga möten och samtal  
per dag. Sozan, som bland annat talar 
arabiska, har hjälpt till att utveckla  
servicen ännu mer.
– Nu är vi rätt rustade för att bemöta vår 
kommun, man märker direkt när hon 
inte är här. Tanken slår oss, hur gjorde vi 
förut? Det var mycket gestikuleringar. Ett 
besök kunde ta jättelång tid för en väldigt 
enkel sak, säger Marie.

Möter ni många arga 
människor?

– Nja, de flesta vet att det inte är vårt 
fel när något är tokigt. Självklart blir det 
ändå så att vi får höra en hel del, säger 
Jenny och Lotta fyller i:
– Man kan bli upprörd i stunden, abso-
lut, men samtidigt är det vad vi ska klara 
av att bemöta. Att ta emot ett samtal där 
någon är väldigt otrevlig ger oss mer er-
farenhet för varje gång, det blir en styrka 
att kunna hantera alla typer av möten. 
Ibland får vi också säga ifrån och be 
dem lugna ner sig innan vi kan fortsätta 
samtalet. 

Receptionen sköter inte bara växel- 
telefoni och receptionsdisken. De har 
också vigselsamordning, bokning av 
lokaler, hittegods, kommunens bilpool 
som är allt från bokningar, service och 
besiktningar med mera.

Magnus Ornhammar

Guldhjartat
Så nominerar du

Vilken medarbetare gör skillnad i 
Sörmlands hjärta?  

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

Maila till: 
 kommunikation@flen.se och  
skriv ”Guldhjärtat” i ämnesraden 

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

 

NOMINERING: När man passerar dörren till 
stadshuset i Flen vet man att man alltid möts med 
ett leende vilket gör att man hinner bli glad redan 
innan man kommer in. 
Samma sak händer när man ringer, alltid en trevlig 
och glad röst som gör allt för att hjälpa till och lotsa 
en rätt vare sig man är där på besök eller kontaktar 
kommunen via telefon. De möter många medborg-
are och ger, på ett väldigt bra och uppskattat sätt, 
service hela dagarna med ett leende på läpparna.

! 

  
till stadshusets 
ansikten utåt 
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– Vi hade andra jobb ett tag, men 2012 
bestämde vi oss för att prova att fullt ut 
leva av vad gården och den 70 hektar sto-
ra marken ger, säger Lena som beskriver 
affärsidén som unika produkter inom det 
nordiska köket.

– Den korta versionen är att Ola sköter 
träd och växter och det blir min utma-
ning att förädla så många smaker som 
möjligt. Gran, en, tall, björk, älgört, 
maskrosor, vårbrodd är några exempel. 
Vi jobbar med mellan 20 och 30 olika 
arter, mest växter och träd, men också  
en del bär och svampar.

Processen sköts på gården i ett mindre 
förädlingskök som de själva har byggt.

– Det handlar om att vi plockar fram 
rena smaker, till exempel ur gran gör vi 
sju eller åtta produkter, de små skot-
ten var med på nobelmiddagen i fjol. 
Vi gör granbarrssylt, granskottssirap, 
granskottsolja, rena smaker där det är 

råvaran som talar, säger Lena som jobbar 
utifrån sina intressen samt mat- och 
kemikunskap.

– Jag är kemiingenjör inom bioteknik 
och har jobbat med det i många år och 
alltid haft ett matintresse. Jag har vuxit 
upp med att man tar hand om saker 
som finns i det vilda. Jag går igång på 
kreativiteten och det är otroligt roligt att 
träffa kockar och andra härliga nördar. 
En utmaning är att se hur smaken ändras 
om man ändrar detaljer i förädlingen. 
För mig handlar det om kunskapen och 
kreativiteten i hela kedjan.

Högtorp gård säljer främst till res-
tauranger via en grossist, Grönsakshal-
len Sorunda. De samarbetar inom sin 
koncern, Martin&Servera, och därför 
kan parets varor numera även skeppas 
utomlands, exempelvis till Estland.

– Det är toppen, annars kan man som 
liten företagare ha svårt att nå ut. Många 

kockar hör också av sig direkt till oss 
efter att de provat våra saker på någon 
mässa eller hos en kollega. Det som blir 
intressant för kockar och bartenders är 
att de får en ren smak som de kan använ-
da till allt möjligt och skapa sina egna 
rätter eller drinkar med.

I och med flytten till Bruket i Hällefors- 
näs får verksamheten möjlighet att växa 
sig starkare i ett större kök.

– Hittills har vi valt att växa långsamt 
men nu lever vi på detta på heltid sedan 
2016 och då vill man ju prova lite till. Vi 
kommer ha en liten butik på Bruket, men 
vet inte hur mycket det är möjligt att ha 
öppet, står man i produktion kan man 
inte lämna den. Vi börjar med någon dag 
i veckan och så får vi utvärdera. Men det 
kommer bli möjligt att för första gången 
köpa våra produkter direkt av mig, säger 
Lena Engelmark Embertsén.

Magnus Ornhammar

Högtorp gård flyttar in 
på Bruket

När Lena Engelmark Embertsén 
och Ola Engelmark köpte Högtorp 
gård mellan Flen och Hälleforsnäs 
för 12 år sedan var tanken att inte 
bara leva på gården utan även av 
den. Sakta men säkert har paret 
byggt upp ett framgångsrecept 
med en unik smakpalett.

I höst öppnar Lena Engelmark Embertsén upp portarna till butiken på Bruket i Hälleforsnäs. 
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Pa gang i

kulturens värld
Konstgalleriet Hälleforsnäs
Öppettider: Fre kl 11–17. Lör–Sön kl.10–14.

 

INGELA SVENSSON
14 sep–10 nov 2019

I höst är vi stolta att få presentera en utställning med Ingela Svensson i 
Konstgalleriet Hälleforsnäs. Ingela Svensson som är bosatt och verksam 
i Skogstorp utanför Eskilstuna, har medverkat tidigare i samlingsutställ-
ningen “Teckning” och i en utställning med grafik från Grafiska Sällskapet  
i Konstgalleriet. Därför ska det bli extra spännande att se henne i “helfigur” 
i denna separatutställning! 
 
Missa inte KULTURLÖRDAG 26/10 då Ingela Svensson kommer till Konst-
galleriet och berättar om sig själv, sitt konstnärskap och utställningen.

Om konstnären: Ingela Svensson är tecknare och grafiker, utbildad på 
Konsthögskolan Umeå, 1993-98. Hon beskriver själv sitt konstnärskap: 
“Mina teckningar sträcker sig från små papperslappar upp till väggteck-
ningar 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 mänsklig kroppen”. 
 
Mer om Ingela Svensson finns att se och läsa på www.isvensson.se   

LITTERATURFESTIVALEN 
I SÖRMLANDS HJÄRTA
Årets Litteraturfestival genomförs 
från den 16/11 till den 24/11. Nu ska  
de olika inslagen samordnas. Författar- 
besök, boksamtal, readings med 
musik, utställning, workshop, bokcafé 

- många bra idéer ska sys ihop. 
Och det finns plats för fler! Har 

du en idé eller ett inslag du 
gärna vill genomföra eller 

samarbeta runt, kontakta 
kultur@edu.flen.se.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
17–27 sep 2019

I denna utställning ges en överblick över 
klimatförändringarna och de farhågor som 
kommer med dem, men också lösningarna 
och tekniken som kan ge tillförsikt inför 
framtiden.

Flens biblioteks gallerirum
Öppettider: Mån–fre kl. 8–19. Lör kl. 10–14. 

SAMWAIS (Saman Wais)

20 aug–16 sep 2019

“Mitt namn är Saman Wais, men jag är  
mer känd som Samwais. Jag är född i  
Kirkuk men flyttade till Sverige år 2007. 
Innan Irakkriget 2003 studerade jag konst 
och musik i Bagdad och fortsatte senare 
min konstnärliga verksamhet i Sverige.  
Nu ägnar jag mig åt måleri, skulptur och  
design och har deltagit i både separat- 
och samlingsutställningar i flera länder”.
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FLENS KOMMUNS  
HÄLSOVECKA
Vecka 39 (21–29 sep)

Årets hälsovecka innehåller precis som  
traditionen bjuder ett långt och gediget  
program med aktiviteter. Kulturen i Flen vill  
zsärskilt tipsa om dessa händelser:

FOTOVANDRING MED FOTOKLUBBEN  
FOKUSERA FLEN

Lördag 21 sep kl. 11, Samling vid turistbyrån  
i Hälleforsnäs. GRATIS!

Ingen föranmälan, men för frågor kontakta  
fotoklubbenfokuseraflen@gmail.com

Fotopromenad där vi fokuserar på att fotografera  
det vi ser och upplever i vår vackra omgivning.  
Medtag kamera och kläder efter väder. För  
nybörjare och proffs. Arrangörer: Kulturen i  
Flens samt Fotoklubben fokusera Flen. 

GUNNAR BJURSELL 
Föreläsning om Den kulturella 
hjärnan, om kultur och hälsa

Tisdag 24 sep kl. 18:30,  
Stenhammarskolans aula.  
FRI ENTRÈ!

Gunnar Bjursell är professor 
emeritus, och har tidigare 
forskat kring geners betydel-
se för folksjukdomar. Under 
de senaste åtta åren har han 
engagerat sig för det fram- 
växande forskningsfältet  
kring kultur, hjärna och hälsa, 
och har tidigare koordinerat satsningen “Kultur och hälsa”  
vid Göteborgs Universitet. Sedan några år driver han nu  
Cultural Brain Initiative vid KI.

NYHETSBREV Vill du ha information om kultur- 
aktiviteter 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.INEG

BRUKSKONSERTERNA I HÄLLEFORSNÄS
Under juli månad genomförde Kulturen i Flen två konserter på 
Bruksområdet i Hälleforsnäs. Först ut blev kritikerrosade JÄTTE-
DAM, verksamma i Göteborg men med rötterna i de Sörmländ-
ska skogarna. Med sin karismatiska musikstil, en härlig gryta 

med toner ur folkprogg, 
rock, jazz och pop- gen-
ren, lockade de nästan 
300 personer till den nya 
scenen på Bruksområdet. 

Därefter var det pianisten 
Martin Sturfälts tur att 
bjuda på en helkväll i den 
klassiska musikens värld. Med en, för kvällen ditfraktad flygel, bjöd han publiken på en 
generös flört med några av våra mest välkända klassiska stycken. Trots den kalla kvälls-
brisen så värmde tonerna och de härliga mellansnacken de 260 personerna som besökte 
Brukets nya musikscen.

Förhoppningen är nu att kunna bygga vidare på denna konsertserie in i framtiden.  

SKULPTURPROMENAD
Onsdag 25 sep kl. 15.  
Samling vid Järnvägshotellet. GRATIS!

I centrala Flen finns 12 offentliga 
skulpturer. Följ med på en promenad 
med konsthandläggare Karin Ögren 
som berättar om de enskilda verken 
och konstnärerna bakom dem!
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Skulpturer? På en stor gräsvall 
i Dunkers böljande jordbruks-
landskap? Jo visst går det för 
sig. Utställningen kallas Artfarm 
och är öppen september ut.

Martin och Nina Wande ville ut på  
landet, för tre år sedan slog de sig ned  
på Lundby gård i Dunker. Där driver  
de tillsammans eventbolaget Idéfarmen 
som sysslar med kurser, bröllop och  
olika företagsevent.

Nina jobbar deltid på Cirkus Cirkör 
och är inte på plats denna soliga sen- 
sommardag. Men Martin tar emot 
tillsammans med en av de utställande 
konstnärerna, Ylva Skoglund.

– Vi har arrangerat en uppskattad ljus-
fest i vintertid med olika installationer. 
Den gav oss blodad tand och ledde till 
den ideella skulpturparken Artfarm, som 
kommer att växa år från år, säger Martin.

Idag är fältet helt öppet med ett 
dussintal skulpturer, skapade av lokala 
konstnärer. På sikt kommer här att bli 
lummigare och lummigare och fler och 
fler skulpturer.

– Vi tänker oss en park med träd, berså 
och så vidare. Vi har redan en kreativ 
arena, men den ska utvecklas undan för 
undan till något alltmer trivsamt och 
fantasieggande, säger Martin. 

Konstnären Ylva Skoglund delar sin 
tid mellan Stockholm och Hälleforsnäs. 
Hon jobbar gärna med rostfritt stål och 
plexiglas när hon skapar. 

– Skulpturparken är så himla kul och 
inspirerande. Jag får vara i det här vackra 
landskapet och på den här härliga platsen 
och skapa. Och vill jag hålla på långt in 
på kvällen kan jag bo kvar över natten 
om jag vill, säger Ylva.

Årets tema ”Playground”, det vill säga 
lekplats, gav henne kontakt med sin 
barndom. Och i den kontakten föddes 
idén till skulpturen ”Old time toy”,  
gammaldags leksak. 

Verket består i huvudsak av vackra 
björkstammar med färgglada plexig-
lassnurror upptill. De olika detaljerna 
satte hon ihop i gårdens rymliga maskin-
hall, som alltid står till konstnärernas 
förfogande. 

Skulpturer 

i ett levande landskap  

Gunnar Karl Nilssons portal och obelisk symbolis-
erar åldrande. Rost är järnets sätt att åldras.

Martin Wande är målmedveten i 
sin satsning på skulpturparken.  
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Konstverket heter 
Inbjudan till samtal 
och är skapat av  
Karin Nilsson, som  
gärna jobbar med  
ull från svenska 
lantraser.

Fakta
Skulpturparken Artfarm är ett ideellt projekt, öppet för allmän-
heten på Idéfarmens gräsfält i Dunker till och med september, 
med frivilligt inträde. 
Skulpturerna är skapade av lokala konstnärer under temat 
”Playground”. Läs mer på www.idefarmen.se

 

– Mitt bidrag är inspirerat av de snurror jag hade som lek-
saker som barn. Man sprang med dem och så snurrade de av 
vinddraget. Eller så satte man fast dem på cykeln, de snurra-
de snabbare och snabbare ju fortare man cyklade, säger hon. 

– Artfarm sätter fart på fantasin. Utrymmet, det generösa 
fältet, himlen och vinden som tar tag i snurrorna och får dem 
att röra sig på samma sätt som snurrorna gjorde när jag var 
barn…

Skulpturparkens utbud är verkligen varierat. Här finns  
allt från Gunnar Karl Nilssons ståtliga portal och obelisk  
till Åsa Jacobssons och Patrik Strömdahls Kobio och Idé-
farmarnas eget bidrag, den humoristiska och lätt makabra 
Tortyrgungan. 

Rolf Johnsson och Anna-Margreth Thornberg är grannar 
och relativt nyinflyttade från Stockholm. De uppskattade 
ljusfesten som arrangerades här på Lundby gård i februari. 
Liksom de nu uppskattar skulpturparken Artfarm.

– Artfarm är ett bra exempel på den berömda Dunkersan-
dan. Folk är aktiva här, påhittiga. Det finns en öppenhet och 
en sammanhållning som även inkluderar oss nyinflyttade. 
Underbart! 

Ulf Bertilsson
Foto: Lasse Skog/Bildtjänst

Old Time Toy,  
så heter Ylva Skoglunds skulptur. 

In to av Greger Mikolajczak. Skulpturen är gjord 
i kalksten och tar ett dopp ner i berget.
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Jag möts av ankor på gården när 
jag gör en visit hos Ulrika och  
Göran Amnegård på Blaxsta  
Vingård i Blackstaby strax  
utanför Flen. Ankorna vaggar 
välkomnande. 

Frukosten håller på att avslutas och 
gästerna på terrassen till Restaurang 
Kung Blacke har just avnjutit en ljuvlig 
frukostbuffé där varje fat och upplägg-
ning krönts med både vackra och ätbara 
blommor från trädgården. 

Några av frukostgästerna är från 
Spanien, också vinmakare, en av de mest 
kända och i särklass, berättar Ulrika 
när vi satt oss i den skuggiga delen på 
terrassen.

Både Göran och Ulrika blir plötsligt 
upptagna av ännu ett besök – ett planerat 
bröllop där huvudrollsinnehavarna spon-
tant tittar in och vill få svar på frågor och 
funderingar.
Fler och fler bröllop bokas på Blaxsta 
Vingård.

– Konceptet här är njutning, säger 
Göran. Vi vill förmedla en stunds livs-
njutning. Allt ska hänga ihop. Vi har lagt 
galet mycket krut på att inreda och att 
lyfta fram det sörmländska på matbordet. 
Det finns alltid säsong, till och med på 

vintern lyfter vi in naturen på tallriken. 
Bark, knoppar, mossar, lava och rötter, i 
förädlad form som förgyller varje måltid.

Pulver på björnmossa, popcorn på 
nässelfrön, pollen från slånbärsblomman, 
för att nämna några av de udda, smak-
fulla och mest naturliga råvaror som 
används. 

Göran fortsätter:

– Jag vågar påstå att det här är det enda 
stället i Sverige där du kan bo, äta och 
dricka vin, där allt är odlat och framställt 
på samma plats. Anläggningen är unik 
och våra gäster gör en 
medveten resa hit.

– På sommaren öpp-
nar vi varje dag klock-
an tre med vinbar och 
några få smårätter och 
till middagen kom-
poneras en femrätter-
smeny varje kväll. Nya 
spännande smaker är 
vårt signum.

Paret Amnegård 
har också prisats 
för sin gärning, vid 
International Wine 
Contest 2019 utdelades 
guldmedalj till Blaxsta 
Vingård.

Tävlingen bygger på sju olika ka-
tegorier, med deltagare från 40-talet 
länder med 14 - 15 000 viner. De största 
klasserna är röda, vita och söta viner och 
Göran visar mig den fina guldmedaljen 
för dessertvinet Vidal Icewine i den söta 
klassen.

– Här i Norden har vi ett magiskt klimat 
för vinframställning, världens äldsta jord 
med unik komposition av mineraler, 
berättar Göran.

– Vi har gjort en mycket spännande 
resa här på Blaxsta Vingård, en resa som 
startade för 15 år sedan. Utvecklingen 

av design, smaker och 
upplevelser pågår ständigt, 
fortsätter Göran.

Idag stoltserar Blaxsta 
Vingård med fyra stjärnor 
(EU-klass) och 15 exklusi-
va gästrum.

Som sagt, ny meny varje 
dag, Göran måste ge sig av 
för att hämta råvaror till 
kvällens meny...Sjöborre.

Elisabeth Holmberg

På besök i Flens prisade vindistrikt

Utvecklingen av design och smaker är en ständigt pågående process. Göran Amnegård.

Ett axplock ur sortimentet.
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I arbetet med att utveckla 
våra orter, våra bygder och vår 
kommun har vi ständigt kontakt 
och samverkar med de lokala 
företrädarna i bygderåd eller 
motsvarande organisation.  

Dessa lokala grupper är samlade i 
Bygdenätverket i Sörmlands hjärta, en 
sorts paraplyorganisation för de lokala 
grupperna. Arbetet att starta ett bygde- 
råd eller en samverkansgrupp i Flens 
stad, för att kunna representera staden  
i Bygdenätverket, fortgår. Vi kommer  
att kalla till fler möten under hösten.

Bygdenätverket har en trafikgrupp 
och en skyltgrupp idag. Fler tematiska 
arbetsgrupper kommer att växa fram 
över tid. Trafikgruppen har bl.a. tittat på 
att hastigheten är väldigt hög på många 
ställen i kommunen. Detta har lett till att 
kommunens tjänstemän kommer att ta 
fram förslag på fartdämpande åtgärder på 
ett antal platser och att prioritera dessa 
platser utifrån eventuell olycksstatistik, 
s.k. årsdygnstrafik med flera parametrar.
 
 

Skyltgruppen har än så länge 
främst jobbat ihop med kommu-
nens tjänstemän gällande väl-
komstskyltar till samtliga orter. 
Placeringar har varit en fråga att 
komma överens om liksom even-
tuella lokala budskap ihop med 
välkomsttexten och ortens motiv. 
Detta arbete ska förhoppningsvis 
ta ny fart under hösten så att de 
första nya välkomstskyltarna är 
på plats innan året är slut.

Trygghetsvandringar är ett 
annat område där bygderåden i 
högsta grad är inkluderade. I höst 
ska det genomföras tre trygg-
hetsvandringar i kommunen. 
Vilka orter bestäms av styrgruppen för 
trygghetsvandringar där bl.a. bygdenät-
verket ingår. Vid en trygghetsvandring 
dokumenteras platser och områden som 
upplevs som otrygga eller osäkra på olika 
sätt. Även platser som känns som trygga 
och säkra identifieras med förklaringar 
om varför är de är just trygga och säkra. 
Vandringarna dokumenteras och följs 
upp ihop med bygderåden.
 

Alla som vill vara med och påverka  
och driva orternas utveckling är  
välkomna med i arbetet!

Kontakta oss och meddela var i  
kommunen du bor så kan vi hjälpa  
dig att komma i kontakt med den  
lokala gruppen på din ort. E-posta  
oss på ortsutveckling@flen.se 

Carla Swenson & Jessica Ekermann
Samordnare bygd och ort i balans

Ortsutveckling - bygd och ort i balans

Ett axplock ur sortimentet.
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Renlighet och respekt gentemot 
dina medmänniskor är alltid viktigt, 
inte minst i simhallen.

Vattnet som vi har i våra bassänger innehåller 
klor, klorets jobb är att ”äta upp” bakterier och 
smuts som hamnar i vattnet, att rena vattnet 
helt enkelt.

Du som besöker simhallen ska duscha utan 
badkläder och tvåla in dig ordentligt innan du 
badar. Då har kloret ingenting att äta och vi 
kan ha mindre mängd klor i vattnet. 
Detta är bättre för dig som badar och för de 
som jobbar i simhallen.

Trots duschning och tvättning släpper en 
badgäst ifrån sig 150 milligram svett, urin, hud, 
hår, textil med mera. Det 10 - 100 dubblas utan 
dusch och tvätt innan bad!

Skulle du strunta i att duscha före du badar så 
måste kloret äta upp all smuts du har på krop-
pen och när kloret har gjort det så ”dör” kloret.  

När kloret har ”dött” så förvandlas det till en 
gas som lägger sig på vattenytan. Du kan inte 
se gasen men det luktar ganska illa och är inte 
nyttig att andas in.

När du sedan badat klart och duschat så 
kommer du att fortsätta att lukta klor eftersom 
att kloret fortfarande sitter på din kropp och 
mumsar på din smuts.

Därför är det viktigt att du duschar innan du 
badar!

Fritidsenheten

Därför ska du duscha och tvätta dig 
före bad i simhallen

Därför ska du duscha och tvätta dig 
före bad i simhallen
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– Det finns många barn med talang som 
kanske inte får ut det utan extra stöd och 
lektioner, då uppfyller vi deras drömmar 
om att kunna få det. Det är vårt mål att 
möjliggöra kultur till alla som vill det, sä-
ger Daniel Schwartz, bas- och gitarrlärare 
på Kulturskolan, som finner sin drivkraft 
i hur han själv hade det som barn.

– Jag har vuxit upp som elev i en by i 
Norrland, då kom det en lärare som åkt 
många mil för att ha lektion med mig. 
Det är liknande här, Flen är en kommun 
med många byar runtomkring och jag 
vill verkligen jobba med att komma ut 
till dem som inte har möjlighet att åka 
till Flen.

Daniel är en av ungefär 20 lärare på sko-
lan med runt 300 elever. Skolan är öppen 
för elever upp till 22 år, majoriteten är 
i 9 till 10-årsåldern och de populäraste 
ämnena är piano, dans och gitarr. 

– Det är det som är så fantastiskt med 
det här jobbet, man kan ha en elev som 
är åtta år gammal och sen är nästa 20 år, 
jag utmanas på alla nivåer, säger Daniel.

Kursutbudet spänner över en bred 
skala, dans, musikal, drama, musik, slöjd, 
bild och form, höstens nyhet filmutbild-
ning, mycket tack vare att statliga bidrag 
infördes för några år sedan.

– Innan det var varken stat eller 
landsting inblandat, nästan varje enskild 
kommun har fattat beslut om kulturskola 
och skolan som fenomen är den i särklass 
enskilt största barn- och ungdomskultur- 
satsningen som gjorts. Den första i landet  
är förmodligen Katrineholms som startade  
runt andra världskriget, men den stora 
boomen kom på 70-talet, säger Andreas 
Odsvall, kulturskolechef.

Kulturskolan och grundskolan samar-
betar tätt.

– Kulturskolan är fritidssysselsättning, 
kurserna är frivilliga och har en mindre 
avgift, men vi står med ena benet i skolan 
eftersom vi har andra uppdrag också, 
som samordning av skolbio och skapan-
de projekt inom musikundervisningen. 
Musik- och kulturskolan har vuxit fram 
för att kultur ska kunna spridas till så 
många som möjligt. För dem som har  
råd finns det alltid dessa möjligheter, 

men för de flesta kan det bli väldigt 
kostsamt. Det här är ett sätt för kommu-
nen att erbjuda alla att ta del av det, säger 
Andreas.

Varför är Kulturskolan viktig?

– Det finns massa forskning som visar 
att den som spelar instrument klarar 
skolan bättre, precis som med idrott  
mår man bättre fysiskt och psykiskt och 
hjärnan utvecklas även i andra ämnen. 
Sen är det också så att vi skapar det fram-
tida kulturlivet i Flen, skolan har funnits 
i många år och många personer har fått 
grundstommen härifrån. 

I höst vankas en ny filmkunskapsut-
bildning och man planerar att få till en 
mindre filmfestival någon gång under 
senare delen av hösten. Men det största 
arrangemanget är den återkommande 
välgörenhetskonserten med Världens 
barn. 

Följ verksamheten på Facebook  
och nystartade Instagramkontot  
kulturskolanflen.

Magnus Ornhammar

Kulturskolan lägger  
grunden för Flens kulturliv
Kulturskolan har en mångårig tradition av att utbilda framtidens 
kulturentreprenörer och med hjälp av statliga bidrag kan nu alla 
barn och unga ta del av ännu mer kulturutbildning.
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Den 10 juni bjöd Flens kommun 
in nätverket #flensägernejtill-
våld för att presentera det  
arbete som görs för att öka 
tryggheten för oss som bor här. 

Kommunchef Håkan Bergsten berät-
tade om kommunens övergripande 
arbete mot våld och lyfte alla frivilliga 
och volontärers arbete i kommunen. 
Det ideella engagemanget i våra kom-
munen är en ovärderlig del av hur vårt 
samhälle utvecklas.
 
Vidare informerades det om sam-
verkan med polisen, trygghetsskapan-
de åtgärder som trygghetsvandringar, 
ANDT-samordning, arbete mot 
våldsbejakande extremism, bygd och 
ort i balans. Likaså om skolans arbete 
för elevers rätt till likvärdig utbildning 
utan diskriminering, och till trygghet 
och studiero. Socialförvaltningen 
redogjorde för sitt viktiga arbete med 

åtgärder för utsatta barnfamiljer. 
Räddningstjänsten informerade om 
hur man samverkar med barn och 
ungdomar ute på stan och i skolmiljö. 
Fritidsgårdarna i kommunen  berätta-
de om sitt arbete.

Bakgrunden till mötet är att nät-
verket #flensägernejtillvåld bjuder in 
och uppmanar till samarbete för att 
sätta stopp för det våld som vi ser i 
kommunen. Kvinno & Ungdomsjour-
en Malva, som är initiativtagare till 
nätverket, säger ”med våld i nära re-
lationer menar vi varje handling som 
smärtar, skadar, skrämmer eller krän-
ker och på så sätt får en annan person 
att göra något mot sin vilja eller bli 
passiv. Vi menar fysiskt, psykiskt, 
sexuellt, ekonomiskt och latent våld 
samt våld genom försummelse mellan 
närstående, oavsett ålder, kön samt 
sexuell läggning. Med våld menar vi 
också mobbning och trakasserier.

Kvinno & Ungdomsjouren Malva 
startade nätverket #flensägernejtill-
vårld i mars i år. Malva arbetar för 
utsatta kvinnor, barn- och ungdomar, 
män och Hbtq personer som lever 
med våld i nära relationer. Syftet 
med nätverket är att få hela Flen att 
säga nej till våld. ”Vår önskan är att 
förhindra att våldet ökar, vår vision är 
att leva i ett samhälle fritt från våld” 
säger Malva.

Den 25 november i år hoppas Malva 
få hela Flen på fötter i ett fackeltåg ge-
nom stan mot våld. Den dagen är det 
FN:s internationella dag för avskaffan-
de av våld mot kvinnor.

Stina Näslund

Bibliotekscafé - Bilder från det gamla Flen
Flens bibliotek
Onsdag 18 september kl 19
Hans Ljungkvist och Lars-Åke Malmberg visar bilder 
och berättar om det gamla Flen.
Biljetter: 30 kr. Kaffe och kaka ingår.

Bokbytardag och Kanelbullens dag
Flens bibliotek
Fredag 4 oktober kl 14-16
Ta med dig en eller ett par böcker hemifrån och se om 
du vill byta mot en av de böcker som andra besökare 
tagit med sig. Vi bjuder på kaffe och kanelbullar.
Fri entré.

Författarbesök
Flens bibliotek
Onsdag 16 oktober kl 19
Anna Laeststadius Larsson berättar om sina populära 
historiska romaner.
Biljetter: 60 kr. Kaffe och kaka ingår.
Förköp: Flens bibliotek, tel 0157-43 09 64

Miljötema på läslovet
Flens bibliotek
Vecka 44
Vi läser högt tillsammans, pysslar med återvunna 
material och övar på att källsortera. Utförsäljning av 
gallrade barnböcker.

Nallens dag 27 oktober
Har du en favoritnalle som du vill visa upp? Vi firar 
Nallens dag med en utställning på Flens bibliotek. 
Lämna in din nalle och ett litet brev senast fredagen 
den 25 oktober.

Unikt samarbete och  
samverkan mot våld 

Biblioteken i Flens kommun
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Namn: 
Sara Branegård 
 

Ålder:  
36 
 

Familj: 
Sambo och barn 
 

Bor:  
I Gnesta 
 

Arbete: 
Integrationskoordinator 
 

Anställd i Flens  
kommun sedan: 
27 augusti 2018

Vad gör du på ditt jobb? 
Förut ansvarade jag för Kompassen 

Vuxen, en öppen mottagning som ger 
samhällsvägledning till nyanlända. Från 
och med i höst kommer jag istället jobba 
med ett nytt projekt som heter Klara och 
fortsätta som projektledare för Kommunal 
språkvän och kommunens övriga språk-
vänsverksamhet. 

Vad innebär det att vara  
integrationskoordinator?   

Min tjänst är placerad på enheten för  
Arbete och integration, det jag gör på 
jobbet ska bidra till en ökad integration  
i Flens kommun.

Vad gör dina arbetsuppgifter 
till ett av Sveriges  
viktigaste jobb? 

Integrationen i Sverige måste öka,  
på så sätt bygger vi ett jämlikt och  
hållbart samhälle. 

Vad är roligast med ditt jobb? 
Det har varit att få träffa alla besökare 

som kommer till Kompassen Vuxen. 

Vilka är de tuffaste  
utmaningarna? 

Att hinna vara behjälplig på bästa sätt. 

Vilka egenskaper är bra att ha 
som integrationskoordinator? 

Vara bra på att lyssna, empatisk och kreativ.  

Vilken är den största missupp-
fattningen av vad en integra-
tionskoordinator gör? 

Att det ingår myndighetsutövning  
inom tjänsten vilket det inte gör.

Vad vill du hälsa Glimtens 
läsare? 

Heja Flen!

8
1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.
3.

SNABBA!

 

Åtta månader med nytt vatten i Flen – kunderna är nöjda! 
Den 28 november 2018 släpptes det nya kranvattnet från Katrineholm in  
i ledningarna till Flen, Hälleforsnäs, Mellösa, Skebokvarn samt Sparreholm.

För att ta del av vad kunderna tycker om det nya vattnet har vi genomfört en  
kundundersökning på vår hemsida under perioden april – juni 2019.

Några av kundernas kommentarer är (citerat);
 - ”Nu är det kallare och godare så det gör inget att det blev ett hårdare vatten”
 - ”Allt är bättre än förut! Det smakade gammal sjöbotten förut, så tack för ett gott vatten!”
 - ”För mycket kalk i. Går åt mer tvättmedel och kalket lägger sig överallt”
 - ”Vattnet smakar mindre nu, vilket jag inte tycker är lika gott”
 - ”Övergången märktes knappt” 

Pernilla Stråhle, kommunikatör på Sörmland Vatten:
- Vi har fått många positiva kommentarer och nöjda kunder. Tittar vi på ärenden som kommit in till kundservice 
har de varit få till antalet och i huvudsak berört missfärgning av vattnet i samband med att vattnet byttes ut. Vad 
som är bra att känna till är att det nya kranvattnet från Katrineholm är hårdare* än tidigare. Ett tips vi kan ge för  
att få bort kalkavlagringar är att rengöra med ättika.

På en femgradig skala där 1 är lägst och 5 är högsta betyg ger Flens invånare, som deltagit i vår återkommande 
kundundersökning, det nya vattnet 3,9 i snittbetyg.
Tänk på att värna om vattnet, det är vårt viktigaste livsmedel! 

* Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju fler joner, desto hårdare vatten. Hårdhet mäts i tyska hårdhets-
grader, benämns även dH. Flen, Hälleforsnäs, Mellösa, Skebokvarn samt Sparreholm har 6,0 dH (medelhårt). Hårdheten har betydelse för bland annat doseringen 
av tvättmedel. Ett mjukt vatten behöver mindre mängd tvättmedel. Läs på tvättmedelsförpackningen så att du inte överdoserar i onödan.
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Satsningen
Kulturrådet har haft en satsning; Kreativa platser/Äga rum,  
under åren 2017 – 2019. Satsningen handlar om att människor 
som bor i s.k. socioekonomiskt utsatta bostadsområden, med  
stor delaktighet ska delta i och skapa kultur i olika former.  
Cirka 25 olika aktörer över hela landet har skapat projekt  
med stöd från Kulturrådet.

Festivalen KULT-HÄNG  
26 och 27 september Projekt inom Kulturrådets satsning Kreativa platser 

från hela Sverige kommer till Flen. De ska visa och 
berätta vad de gjort under dessa treåriga projekt. 
Alla är välkomna att lyssna och delta i samtalen ledda 
av TV-profilen Nedjma Chaouche. Arrangör för detta 
är The Culture House som är ett av projekten som 
genomförts.   

The Culture House
I denna möjlighet har arbetsgruppen i The Culture House 
använt kultur som verktyg för integration. Det har gjorts 
genom att tillgängliggöra kulturella uttrycksformer för 
människor som håller på att ta sig an den svenska kulturen. 

Världsartisterna Francesco ”Checco” Pallone och  
Piero Gallina från Italien håller workshop i tamborello  
och kalabresisk lyra fredag 27 september kl. 18 – 22.

När? 26 – 27 september 2019
Var? The Culture House, Amazon,  
Parkgatan 3, Flen
Varför? Vi vill visa upp alla de goda exempel som finns i  
landet som handlar om kultur och integration. Låta fler ta  
del av de många spännande, bra och viktiga projekt som 
genomförts under de 3 åren.

Världens fest – musikfestival med 
kulturparad
Hela världen möts i Flen. Musik, mat och en massa festliga  
människor! Programmet är späckat med artister från lokala 
grupper till världsartister för att inte tala om vår egen stolthet  
FlenVärldsOrkester som kommer genomföra sin 4-årskonsert. 
Du får chans att smaka mat från världens olika hörn och 
umgås med en mängd fantastiska människor. 
Allt kommer dock börja med en kulturparad där alla är 
välkomna att delta!!! 

När? 28 september 2019, Kulturparaden har samling 12.00  
i ändan av Sveavägen vid rondellen i Salsta. 
Var? The Culture House, Amazon,  
Parkgatan 3, Flen. Övre ingången
Varför? Vi firar att hela världen kommer till Flen! 
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Evenemang

Skulpturparken ArtFarm 
16-29 september, Idefarmen
Besök den nya skulpturparken i Dunker. Ta 
med picknick och ta hem dina läskburkar 
och övriga sopor tillsammans med en 
kulturupplevelse från den Sörmländska 
landsbygden. Arrangör: Idéfarmen

Måndagscafe på  
Träffpunkt Bron 
16 september 13:30-15,  
Prins Wilhelms Torg 1 
Välkommen till Träffpunkt Bron! I efter- 
middag gnuggar vi geniknölarna: 
”Vem vet mest?”  står på programmet.  
Vi serverar kaffe med smörgås 30 kr. 
Arrangör: Aktivitetsledarna på Träffpunkt 
Bron, ABF  

Frimärksafton 
17 september och 15 oktober 
18:30-21, ABF/ LO Lokalen Sveavägen 3. 
Månadsmöte med Flens Frimärksklubb. 
Arrangör: Flens Frimärksklubb 

Prova på squaredans och  
nybörjarkurs 
17, 24 september 18-21,   
Tea-lokalen storgatan 4 
Squaredansklubben VIOLEN erbjuder gra-
tis PROVA PÅ SQUAREDANS och nybörjar-
kurs Arrangör: Squaredansklubben Violen 

Söndagscafé 
22, 29 september 6, 13, 20, 27 
oktober 12-16, Sparreholmsvägen 
35 Skebokvarnsgårdens BygdeCafé har 
öppet alla söndagar året om, här ni fika 
och äta goda smörgåsar och hemlagade 
bakverk. 
Arrangör: Skebokvarn bygderåd 

Utställning Tre tolkar  
Josef Frank 
22, 29 september 6, 13, 20, 27  
oktober 12-16, Orresta Gård 
Utställning Tre tolkar Josef Frank. AnnMar-
gret Johansson Petterson textil, Christina 
Lindblom grafik och Gun Haglund lera. 
Arrangör: Orresta Gård 

Söndagsöppet med café 
22, 29 september 6, 13, 20, 27  
oktober 12-16, Orresta Gård 
Söndagsöppet med café på Orresta Gård, 
byggnadsminnet mitt i Flen. Fika hem- 
bakat i en anrik miljö med historia från  
tre sekel. 
Arrangör: Orresta Gård 

Måndagscafé på  
Träffpunkt Bron 
23 september 13:30-15,  
Prins Wilhelms Torg 1 
Vi inleder hälsoveckan med sittgympa 
och hälsotips med Gunnel . 
”Hälsofika” serveras 30 kr . 
Arrangör: Aktivitetsledarna på Träffpunkt 
Bron, ABF  

Temaeftermiddag   
Anhörigstödet 
25 september 13:30-15:30,  
Prins Wilhelms Torg 1  
Nu har vi Hälsovecka i Flens kommun 
och Träffpunkt Bron välkomnar dig på en 
temaeftermiddag om hälsosam kost. 
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron 

Pensionärsdans 
26 september 13-16,  
Föreningsborg Bettna 
Dans till Patrick Eklöfs populära ork. 
Servering, entré 100:- stor gratis parkering. 
Välkomna! Arrangör: PRO Bettna  

Demenskunskap 
26 september 18-20,  
Träffpunkt Bron Prins Wilhemstorg 1  
När en person drabbas av demenssjuk-
dom innebar det en stor förändring för 
den sjuke och familjen. Vi erbjuder dig 
som är anhörig eller dig som vill veta mer 
om sjukdomen , att komma på informa-
tionskvällar till Anhörigstödet Bron.  
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron 

Kulturutbud, konserter/ 
Föreställningar 
27-28 september 25-26 oktober,  
Fridals gård
På Teater Klämman anordnar Fridals 
Kulturförening 60 härliga konsert/före-
ställningsdagar under 2019, för uppdate-
rat program hänvisar vi till vår hemsida, 
där du kan se artister, skådespelare och 
grupper som uppträder på vår scen.
Arrangör: Fridals Kulturförening, Teater 
Klämman AB, ABF i Flen, Kulturens, Folk You 

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 28/10 måste det  

skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast onsdag 16/10.

16 september  – 27 oktober 2019
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.
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Måndagscafé på  
Träffpunkt Bron 
30 september 13:30-15,  
Prins Wilhelms Torg 1 
Välkommen till Träffpunkt Bron! I dag 
är temat Släktforskning. Christer Uddin 
berättar och ger tips. Vi serverar kaffe med 
smörgås 30 kr 
Aktivitetsledarna på Träffpunkt Bron, ABF  

RPG dagträff 
1 oktober 14, Götgatan 10 
Alf B Svensson, legitimerad psykolog, 
författare och föreläsare medverkar. 
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda  

Ola Magnell och Jonatan  
Stenson på Klämman 
5 oktober 18-23, Fridals gård 
Ola Magnell och Jonatan Stenson åter på 
Klämman med bejublad konsert.  
Unika texter, känslosamma sånger, tänk-
värda funderingar. En kväll du bara inte 
kan missa. Arrangör: Fridals kulturförening

Trubadurafton på  
Träffpunkt Bron 
7 oktober 17-19:30,  
Prins Wilhelms Torg 1 
Trubadurafton med Trebadurerna på 
Träffpunkt Bron. Vi serverar paj med sallad 
och dryck, kaffe med kaka 100 kr. 
Arrangör: Aktivitetsledarna på Träffpunkt 
Bron, ABF  

Anhörigcafe  
9 oktober 17-19:30,  
Prins Wilhelms Torg 1  
Du som är , eller har varit anhörigvårdare 
är välkommen på  Anhörigcafé på Träff-
punkt Bron. Kom in och fika, träffa andra 
anhöriga , prata med anhörigkonsulent. 
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron 

Skridsko & Hockeyskola i 
GB Hallen 
Är Ni mellan 4-11 år och vill lära Er att 
åka skridskor och prova på hockey är Ni 
välkomna på söndagar till GB Hallen med 
start 13 oktober kl 10:30 - 12:00
Har ni ingen utrustning så finns det att 
låna. Kom gärna  
30 min tidigare så  
vi hinner hjälpa er  
med utrustning.
För mer info gå in  
på www.flenshc.
se eller kontakta 
Mikael Gustavsson 
0730491002.
Det kostar inget  
första gången att 
prova på vill man  
sen fortsätta kostar 
det 300kr i medlems- 
avgift inklusive 
utrustning.
Hälsningar Flens 
Hockey 

Ellert Karlsson berättar 
20 oktober 16, Årdala hembygdsgård 
Ellert Karlsson, före detta flygkapten, 
medlem av Lion på internationell nivå, har 
haft ett spännande liv. Vi har glädjen att 
få lyssna till Ellerts upplevelser, resor och 
erfarenheter. Varmt välkomna till Årdala 
hembygdsgård! 
Arrangör: Årdala kyrkogrupp 

Pensionärsdans 
24 oktober 13-16,  
Föreningsborg Bettna 
Dans till Lars Erikssons välkända ork.  
Servering, entré 100:-  
Stor gratis parkering. Välkomna! 
Arrangör: PRO Bettna

Måndagscafé på  
Träffpunkt Bron 
28 oktober 13:30-15,  
Prins Wilhelms Torg 1 
Lowe Knopp berättar och visar bilder om 
Nepal. Skyhöga bergstoppar, fattig men 
vänlig befolkning. Hinduism och buddism 
i en salig blandning. 
Arrangör: Aktivitetsledarna på Träffpunkt 
Bron, ABF

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 28/10 måste det  

skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast onsdag 16/10.

Bli språkvän



28

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.

Mitt
Flen

I Flens kommun bor nära 17000  
invånare, alla med något att berätta.  
I den här serien får du träffa både  
vanliga och ovanliga invånare.

Samhällsinformation till medborgare samt fastighetsägare i Flens kommun

Vi har provat med näthandel och visst sålde vi en hel del möbler 
runt om i Sverige. Men det gav inte så mycket – varken i pengar eller 
arbetsglädje. 

Nej, det är det fysiska mötet med kunden som intresserar och sporrar mig  
att ta nya tag med butiken. Att snabbt kunna läsa av nya kunder hur de vill  
bli bemötta. Om de vill ha omedelbar hjälp eller om det är läge att hålla sig  
i bakgrunden och låta dem titta runt på egen hand. 

Jag brukar hälsa välkommen och informera om att vi har fyra våningar med möbler 
och att det bara är att säga till om de vill ha hjälp. Det gäller att inte trycka på för 
mycket, samtidigt som man finns till hands vid behov. 

Min pappa Stig och min farbror Bo äger fortfarande Lindqvist Möbler, men  
i praktiken är det jag som driver rörelsen som om den var min egen. Många  
förundras över att det fortfarande går att driva en möbelaffär i en så förhållandevis 
liten ort som Malmköping.

En viktig förklaring är att vi äger fastigheten själva och har hyresintäkter från nio 
lägenheter. Att vi inte har några dyra lokaler att betala varje månad utgör grunden 
för att möbelaffärens ekonomi ska gå runt.

Att vi erbjuder kunderna bättre service än de flesta andra på marknaden  
upplevs också som ett plus. Vår möbelutkörare/fastighetsskötare Tommy  
Lundin monterar alla möbler innan leverans och vi har gratis hemkörning  
i hela kommunen. 

Dessutom fraktar vi bort gamla möbler utan kostnad. Är de funktionsdugliga läm-
nar vi dem till Pingstkyrkan, om de är trasiga på återvinningscentralen.

Den här servicen är uppskattad, inte minst av våra äldre kunder som inte orkar bära 
eller som saknar bil och släp. Vi har en hel del stockholmare med fritidsboende här-
omkring som köper möbler även till sina permanentboenden. De erbjuds samma 
service, men de får betala en peng för transporten till Stockholm. 

Vi ingår inte i någon möbelkedja vilket är både plus och minus. Positivt med det 
är att vi inte är styrda av något huvudkontor och kan köpa in möbler på en fri 
marknad. På så vis kan vi ha ett mer varierat utbud, som inte nödvändigtvis följer 
strömlinjefåran.

Negativt är att vi inte köper in lika stora poster och därmed inte får lika stora rabat-
ter som de stora kedjorna kan förhandla sig till. Men i och med att våra  
lokalkostnader är så blygsamma kan vi ändå hålla rätt låga priser, i alla fall  
jämfört med liknande butiker i Stockholm.

Minst hälften av vår försäljning utgörs av svensktillverkade sängar och soffbord av 
hög kvalitet och med tilltalande design. Hildings sängar tillverkas i skånska Ryda-
holm och Bord-Birgers soffbord i småländska Bodafors. De företagen erbjuder bra 
sängar och soffbord för pengarna.

Sammantaget tycker jag att Malmköpingsborna, ja kommuninvånarna i stort, är bra 
på att gynna oss som driver företag och butiker. Och företagandet och förenings-
livet i Malmköping är kreativt. Här finns en positiv anda som det känns bra att vara 
en del av!

Berättat för Ulf Bertilsson

”

Johan Lindqvist
”Visst går det att driva  
möbelaffär i Malmköping”
Lindqvists Möbler i Malmköping är  
Flens kommuns enda möbelaffär.  
En anrik butik som öppnades redan  
1938 av Birger Lindqvist. Nu driver  
barnbarnet Johan möbelaffären  
med den äran.

Namn:  Johan Lindqvist.

Ålder:  48.

Bor:  Villa i Malmköping.

Familj:  Döttrarna Wilma, 21, och Liw, 17.

Gör:  Möbelhandlare.

Fritid:  Läsa, spela gitarr och piano.
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