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på Violentorget 
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öndagar under hösten och halva vintern 
är heliga för mig. Då ska det till en extra-
ordinär händelse för att jag ska lyfta på 
bakdelen och lämna soffan. Det heliga 

kretsar kring amerikansk fotboll, NFL. En 
sport och kultur jag följt ganska nära ganska 
länge och för varje år blir det än mer spännan-
de. Men, sporten för en ganska obskyr tillvaro 
i Sverige, på sin höjd blir det rubriker kring 
Super Bowl den första söndagen i februari. Då 
handlar det minst lika mycket om halvtids- 
underhållningen som om sporten. 

Men, sannolikheten att ni som läser detta 
också har koll på first downs, tampa two  
defense och yards from scrimmage, är liten,  
så jag ska inte trötta ut er kring detta. Jag 
nämner det för att NFL är min mysiga stund 
när mörkret lägger sig över vår samtid, den 
där fasta punkten och flykten från en rå  
verklighet utanför de höstregnsskitiga fönster- 
rutorna. Tror att de flesta människor har en 
motsvarande sådan varm filt att krypa upp 
med. Vilken är din?

Många av er tänker kanske på en god bok 
när jag frågar så. Mellan 16:e och 24:e novem-
ber kan du få en rad lästips och andra kultur-
upplevelser när Litteraturfestivalen arrangeras 
i kommunen, missa inte detta fina tillfälle!

Jag vill också tipsa om reportaget från 
gymnastikföreningarna i Hälleforsnäs och 
Flen som slår sina påsar ihop efter nyåret. 
Bakom och inom dessa föreningar finns det 
en enormt stark ideell kraft, eldsjälar som 
brinner för barn och unga, för sporten, för 
föreningslivet. Det är såklart långt ifrån unikt 
för gymnastikföreningar, det är bara att vända 
sig till närmsta förening om det såväl handlar 
om politik, idrott, böcker, sömnad, rollspel 
eller liknande, för att märka detta. Den ideella 
kraften är bland det vackraste vi har – och 
värd att uppmärksamma.

Ha en mysig höst!

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg och redaktör Glimten
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Dags att nominera dina  
favoriter till 2020 års  
upplaga av Idrottsgalan!
Vem eller vilka tycker du har gjort sig förtjänta att 
uppmärksammas för sina prestationer?
Det är i nio olika kategorier som priser ska delas ut 
för att summera det gångna idrottsåret i Flen. Flens 
kommuns stipendier och Juryns Hederspris delas  
också ut på Idrottsgalan.
Nomineringarna öppnar 1 november och 
kommer att pågå till 15 december. De nominerade 
granskas sedan av en Idrottsgalans jury som utser 
fyra finalister i varje kategori. Finalisterna presente-
ras därefter på kommunens webb för allmänhetens 
röstning, som kommer att hållas mellan 16 december 
och 31 januari.
Fredag 7 februari är datum för Flens Idrottsgala 
2020. Platsen är Skjortan i Flen och det blir mingel 
med snittar, middagsbuffé samt högklassig underhåll-
ning. Biljetter tilldelas alla nominerade och för övriga 
finns biljetter att köpa.
De kategorier du kan nomineras till är följande:

• Årets lag/förening
• Årets ungdomslag/ungdomsförening
• Årets eldsjäl
• Årets unga idrottare
• Årets kvinnliga idrottare
• Årets manliga idrottare
• Årets organisationsledare
• Årets tränare
• Årets idrottspris - stjärnskott, uppstickare, 
 funktionsnedsatta m.m. 

Skicka oss ett mail till flenidrottsgala@flen.se med 
namn och bild samt kontaktuppgifter till den/de du 
vill nominera, samt motivera varför du nominerar.

Sparreholmsbadet prisat av Sveriges  
Radio Sörmland
Radio Sörmland har under en lång period varit runt i hela Sörmland 
och upptäckt en hel mängd badplatser och kom fram till att Sparre-
holmsbadet förtjänade utmärkelsen Sörmlands finaste badplats 2019. 
Sparreholm delar priset med ett bad i närheten av Gnesta. 
Bakom skötseln jobbar en lång rad eldsjälar ideellt, de berörda 
föreningarna är Bygderådet, Hembygdsföreningen, PRO, Gymnastik- 
föreningen och Scouterna. Glimten säger grattis till ett bra jobb! 

Första spadtaget för nytt 
hyreshus
23 september togs det symboliska första 
spadtaget nedanför “Smedjan” mittemot 
den gamla macken på Norra Kungsgatan. 
Här ska snart Flens Bostads ABs nya bo-
stadshus se dagens ljus. Det blir 16 hyres-
lägenheter stort, hälften tvåor och hälften 
treor med inflyttning sommaren 2020. 

Fr v: Anders Berglöv (S), kommunstyrelsens 
ordförande, Terese Larsson (S), ordförande 
Flens Bostad och Håkan Bergsten, kommun-
chef.

Prins Wilhelmgymnasiet fyller 20 år
För 20 år sedan invigdes Prins Wilhelmgymnasiet med pompa och ståt. Då huserade gymnasieskolan i Prins Wilhelms bildningscentrum  
tillsammans med högstadieskolan och kulturskolan. 2016 flyttade skolan till sina nuvarande lokalerna på Violentorget.
Under hösten kommer skolan att fira att man nu fyller 20 år genom aktiviteter som riktar sig både externt och inom skolan.
Håll utkik efter mer information längre fram i tiden.

 

Ett stort tack till alla som bidrog till årets Hälsovecka!
Tack vare engagemang från föreningar, företag och andra aktörer så har  
vi återigen kunnat erbjuda ett spännande, fullspäckat program med prova-på- 
aktiviteter under hela Hälsoveckan. Vår förhoppning är att många har haft 
roligt under veckan och fått inspiration att komma igång med någon aktivitet 
för att ladda kropp och själ inför hösten!

Landsvägsgatan inte huvudled längre
När väg 53 byggdes om till en förbifart upphörde beslutet om huvudled på Landsvägs- 
gatan i Malmköping att gälla, men det efterföljande arbetet med omskyltning genomfördes 
inte. I samband med att kommunen påbörjade projektet med översyn av skyltar och trafik-
föreskrifter uppmärksammades detta och den felaktiga skyltningen har nu tagits bort.
På vissa gator behålls väjningsplikten respektive stopplikten och där kommer därmed 
inte heller skyltarna att tas ner. De skyltar som sitter upp gäller således. Där det finns kvar 
felaktiga vita markeringar i gatan, som påvisar väjningsplikt, kommer dessa att tas bort av 
kommunens gatuentreprenör.
Kommunen får inte själva föreskriva om huvudled, det görs av Länsstyrelsen respektive 
Trafikverket. Att ta bort huvudled på en gata som inte längre har karaktären av genom-
fartsled görs bland annat för att dämpa hastigheten och skapa ett samspel i trafiken som 
är tänkt att leda till en lugnare trafikrytm i och med att hastigheten inför varje korsning 
måste sänkas.

Flens nya familjecentral, som ligger 
på Storgatan mellan Bildningscentrum 
Stenhammar och Skjortan, fick sig en 
officiell invigning den 16:e september 
med bandklippning som traditionen 
bjuder. Från vänster i bild: Ann Claes-
son, verksamhetschef, Daniel Ljung-
kvist (S), socialnämndens ordförande 
och Peter Munter (S), barn-, utbild-
nings- och kulturnämndens ordföran-
de samt Camilla Holmgren, ordförande 
i nämnden för primärvård på Region 
Sörmland. 

Flen ökar kraftigt i näringslivs-
ranking
Det går bra för näringslivet i Flen, det underströks 
den 24 september när Svenskt Näringsliv släppte sin 
senaste ranking av kommunernas företagsklimat.
Rankingen baseras främst på de betyg som 
företagarna själva har satt på Flens företagsklimat. 
Flen ökar med 34 platser och ligger nu på plats 159 
av Sveriges 290 kommuner. Ökningen är en fortsatt 
framgångssaga där Flen under de senaste sex åren 
har klättrat hela 116 placeringar, en mycket stark 
utveckling!
Faktum är att stora delar av Sörmland lyfter sig, 
Gnesta, Katrineholm, Eskilstuna, Strängnäs och  
Oxelösund förbättrar sig alla, vilket innebär att sex  
av länets nio kommuner rankas högre i år än i fjol.
Bäst företagsklimat i Sörmland rankas Trosa  
ha, plats 9, medan Vingåker är sist av de nio kommu-
nerna på plats 239. Hela rankningen finns att läsa  
på svensktnaringsliv.se.

Smått & Gott
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Bakgrund
Det finns ett identifierat behov av att göra 
något med den här platsen i centrala Flen 
då många upplever den som oattraktiv 
eller otrygg att vistas på. Eftersom det 
inte är kommunal mark, utan är privat-
ägd kvartersmark, har kommunen ingen 
rådighet över torget och kan därför ex-
empelvis inte utföra fysiska förändringar 
på platsen eller förbjuda rökning utanför 
gymnasieskolan.

Åtgärd
Flens kommun, Prins Wilhelmgymna-
siets elevkår och Samhällsbyggnadsbola-
get Lästen AB, är överens om att samtliga 
parter vill samverka för att gemensamt 
åstadkomma en positiv förändring av 
platsen. Parterna vill utforma en trygg-
hetsskapande miljö genom att torget 
blir omhändertaget av dess omgivande 
aktörer. 
 
Detta vill man göra genom platssam-
verkan för att få olika aktörer att gemen-
samt ta ansvar för och skapa en hållbar 
samverkan för en tryggare och trivsam-
mare miljö på och kring nedre och övre 
Violentorget. 
 
Förhoppningen är att involvera fler 
företagare och aktörer runt platsen under 
projektets gång samt att gymnasieskolans 
elever ska vara en viktig del framförallt i 
trygghetsanalysen och bidra med förslag 
på utformning av platsen.

Vad är en  
platssamverkan? 
Intressenter, kommun, fastighetsägare, 
handlare och andra aktörer, går ihop för 
att tillsammans förvalta gemensamma  
resurser för att säkerställa en trygg, 
välskött och attraktiv miljö inom ett 
geografiskt avgränsat område.  

Organisationen driver frågor som är 
väsentliga för platsen och gör insatser 
som alla vill göra men som ingen kan 
utföra ensam. Organisationen är opartisk 
och arbetar långsiktigt, systematiskt och 
uthålligt för att tillgodose platsens behov.

Mål på lång sikt
-  att skapa en trygg och inkluderande 
 plats.
-  hålla området rent och snyggt.
-  investeringar i den fysiska miljön.
-  marknadsföring och ompositionering  
 av området.
-  affärsutveckling av områdets  
 verksamheter.

Projektet har blivit beviljat medel från 
Leader Södermanland och drar igång 
under hösten.

 
Jessica Ekermann

Samordnare av kommunens  
brottsförebyggande arbete

 

Fortsatt arbete på Prins 
Wilhelmgymnasiet för 
trygghet på skolan
På Prins Wilhelmgymnasiet fortgår 
arbetet med att öka tryggheten på skolan. 
Skolans placering i centrala Flen ger goda 
förutsättningar för att öka tillgänglighe-
ten för våra elever som pendlar, vidare 
finns det en möjlighet för elever från våra 
grannkommuner att söka sig till oss för 
att exempelvis läsa på lärlingsprogram-
met vilket inte finns på så många platser  
i Södermanland.  

För att säkra tryggheten på skolan ser 
skolan över sin verksamhet och planerar 
att genomföra flera åtgärder för att öka 
känslan av trygghet och studiero på sko-
lan. För att få reda på hur elever upplever 
tryggheten på skolan genomförs samtal 
på flera nivåer genom möte med elev- 
kåren, klassråd, samtal med elever i  
vardagen etc. Vidare genomförs enkät- 
undersökningar regelbundet. 

Jari Salmijärvi
Rektor Prins Wilhelmgymnasiet

Ett Leaderprojekt för 
trygghet och trivsel på 
Violentorget  
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Granbarkborren är en skadeinsekt som 
tar död på framförallt äldre granskog. 
Eftersom granbarkborren angripit 
granskog i området Brogetorp har sam-
hällsbyggnadsnämnden i Flens kommun 
fattat beslut om att skog som drabbats 
av angrepp av granbarkborre ska kunna 
avverkas.

Det har förekommit frågetecken kring 
varför och vilken skog det rör sig om, 
samt hur stort område granskog som 
kommer att försvinna. Initialt var planen 
från Flens kommun, Mellanskog samt 
Skogsstyrelsen, att inom ett 20 hektar 
stort område avverka granskog, vilket 
skulle leda till att ungefär 10 hektar 
granskog skulle tas bort.

Men detta har nu ändrats, en ny strategi 
har vuxit fram efter ytterligare genomlys-
ning av ärendet med experthjälp. Det är 
kommunens mål att agera förebyggande, 
ett sätt att vara det är att placera ut fällor 
för att försöka hålla kvar insekterna i 
området – alltså motverka ytterligare 
spridning –  och ta död på så många som 
möjligt. Dessutom väljer man nu att en-
bart avverka ett litet område av angripna 
granar, cirka 1 hektar markyta. Resten  
av området lämnas orört. 

Avverkningsområdet består av en 
mindre yta i nordvästra delen av Broge- 
torp, samt en skyddszon längs med  
Vintervägen så att inte döda granar  
faller in på privata fastigheter. 

Avverkningen kommer att ske i vinter, 
i början av 2020, när tjälen satt sig. Detta 
för att arbetsmaskinerna ska inverka så 
lite som möjligt på skogsområdet.

Under hösten kommer man dessut-
om att inventera andra riskområden i 
kommunen. Det görs för att kunna hinna 
sätta in eventuella åtgärder mot borrarna 
om det anses nödvändigt, eftersom deras 
främsta svärmningsperiod är i maj må-
nad, och den vill man förekomma. 

I höst kommer även avverkningsområ-
det i Brogetorp att förberedas för insat-
sen, men själva avverkningen, av enbart 
grannar, sker alltså först i vinter. 

I augusti hölls ett informationsmöte där 
allmänheten fick ställa sina frågor och ge 
sina synpunkter till representanter från 
kommunen, Mellanskog samt Skogs- 
styrelsen. Detta förfarande kommer till-
baka i vinter, planen är att hålla ett  
 

öppet möte någon gång under januari 
månad. Plats och tid för detta kommer 
att meddelas i höst eller vinter.

Vid det första mötet var en av frågor-
na om hur vattenkvaliteten i Taljasjön 
påverkas av granbarkborreangreppet. 
Detta är något som kommunen kommer 
att följa noga framöver.

Magnus Ornhammar

Ny strategi i kamp 
mot skadeinsekt

Foto: Mostphotos

I våras upptäcktes att granskog i området Brogetorp i Flen hade drabbats av 
skadeinsekten granbarkborren. Skog som kommer att avverkas i vinter.

Fakta
•   Granbarkborren är den insekt som gör  
 mest skada på Sveriges granskogar. 
•   Den är en cirka 4 millimeter lång  
 skalbagge som tillhör barkborrarna.  
 Det finns cirka 90 arter av barkborrar  
 i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva  
 på gran, men granbarkborren är den  
 ende av dem som kan döda stora  
 friska granar.
•   Den torra sommaren 2018 har lett  
 till stora angrepp i framförallt södra  
 Sverige.

Källa: Skogsstyrelsen
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Måndagskvällen är gråkall och tempe-
raturen faller i takt med de brandgula 
höstlöven. Men det melankoliska skenet 
bedrar. Inne i Hälleforsnäs sporthall 
spritter det av aktivitet. Pingisbollar som 
hamras ner i borden på ena planhalvan, 
barn som hoppar och studsar hej vilt på 
den andra. 

Anrika Hälleforsnäs Gymnastik-
förening (HGF) har funnits ända sedan 
1932. Men att det bedrivs barngympa i 
skolans sporthall hösten 2019 ska inte ses 
som en naturlag. Föreningen var näm-
ligen på vippen att läggas ned inför den 
här höstsäsongen. 

Klubben hade ledare och 150 aktiva 
medlemmar, men fick inte ihop en styrel-
se. Allt såg dystert ut tills någon kom på 
att kontakta gymnasterna i Flen. Ska vi 

slå ihop våra föreningar och driva verk-
samheten under ledning av er styrelse?

– De blev glada och tackade snabbt ja till 
vår invit. Det känns underbart att vi kan 
fortsätta att hålla våra träningspass för 
såväl stora som små, säger Eva Lundin, 
mångårig ledare i HGF.    

Denna kväll är det barngympa och 
rörelseglädje i kubik som gäller. Det 
hoppas och klättras och springs så det 
står härliga till.

Varför är det roligt med barngympa?

– Varför? Därför att det är kul att hoppa 
och studsa, säger Theo, fem år.

– Därför att… Det är roligt bara, säger 
Victoria, fyra år.

Annika Jangedal har tidigare varit 
ordförande i HGF. Hon ser bara förde-
lar med sammanslagningen, som ännu 
bara fungerar i praktiken. Den formella 
fusionen sker i och med årsmötet efter 
årsskiftet.

– Det är positivt för bygden att vi kan 
fortsätta under Flens styrelse. Verksam-
heten kommer att drivas i samma goda 
anda och nu har medlemmarna tillgång 
till båda föreningarnas träningspass, 
säger Annika.

Halvtimmen senare drar ett spinning-
pass igång på Hammarvallen, i regi Flens 
Gymnastikförening. Det är nedsläckt 
i lokalen, ljusslingor motverkar kol-
mörkret, suggestiv pumpande popmusik, 
stora speglar runt om på väggarna, tjugo 
unga och gamla ”spinnare” som trampar 

De slog ihop sina 
gympapåsar

Gympaglädje på gymnastikgolvet i Hälleforsnäs. 

Gymnastikföreningen i Hälleforsnäs saknade styrelse och det pratades om nedläggning. 
Istället slog man ihop med kollegan i Flen. Vilket lett till en nytändning i båda föreningarna. 
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i takt… Stämningen påminner inte så lite 
om ett diskotek.

Inez Johansson sitter på tränings-
cykeln närmast dörren. Hon är djupt 
koncentrerad och följer ledaren Marita 
Anderssons minsta vink. Under en kort 
andhämtningspaus svarar Inez på hur 
gammal hon är:

– Plus 80, mer än så avslöjar jag inte… 

Hon torkar svetten ur pannan och 
konstaterar att ”visst är det jobbigt med 
spinning”.

– Man behöver alltid duscha ordentligt 
efteråt! 

Inez går på två spinningpass i veckan 
här på Hammarvallen, dessutom är hon 
ute och går stavgång var och varannan 
dag. 

– Jag är noga med att hålla både krop-
pen och knoppen igång. Tankeverksam-
heten tränar jag med hjälp av bridgen.

Marina Johansson är kassör i Flens 
GF. Hon berättar att klubben tidigare 
hade ett ”tvärtomproblem” jämfört med 
gymnastikgrannen i Hälleforsnäs.

– Vi hade en styrelse men svårt att 
engagera tillräckligt många ledare. Men 
vi tog ett ordentligt krafttag och nu ser 
framtiden ljus ut igen. 

Marina poängterar att ”det är jättero-
ligt” att gymnastikföreningen i Bruket 
kommit in under Flens GF:s paraply. 

– Det har blivit en nytändning för oss 
alla. Nu hoppas jag att så många som 
möjligt tar chansen och är med och 
tränar. Tack vare samgåendet kan vi ju 
erbjuda ett större och mer varierat utbud, 
säger hon.

Ulf Bertilsson

Foto: Lasse Skog/Bildtjänst

Flens Gymnastikförening spinningspass är ingen barnlek.

Victoria tycker att barngympan är toppen.  
Varför? ”Därför det är roligt, bara!”

Inez Johansson trampar på så svetten lackar.

12
Så många träningspass per vecka 
erbjuds medlemmarna sedan 
gymnastikföreningarna i Flen 
och Hälleforsnäs slog ihop. I 
utbudet finns allt från barn- och 
vuxengympa till spinning och tuff 
intervallträning.
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Varför ska vi ha elbussar  
i stadstrafik?
För att uppnå kommunens klimatmål 
krävs ett resurseffektivt kollektivtrafik-
system som drivs med förnybara energi-
källor. Genom att införa elbuss i stads-
trafiken utvecklar vi kollektivtrafiken till 
att bli tystare, renare, klimatsmartare och 
mer energieffektiv.
Det finns många fördelar med elbussar  
i stadstrafiken:

• Eldrivna bussar är tysta 
och utsläppsfria och minskar 
problem med buller och dålig 
luftkvalitet.
• Dessutom förbättrar de  
nya bussarna arbetsmiljön för 
förarna och åkkomforten för 
våra resenärer.
För landsortstrafik är det 
ännu svårt att få tag i lämpliga 
elbussar med tillräcklig ladd- 
kapacitet och räckvidd. 

Vilken el kör  
elbussarna på?
Bussarna kommer att drivas 
med 100 procent grön el. 

 
Blir luften renare med  
elbussar?
Ja. En elmotor genererar inga avgaser. 
Vid kalla vinterdagar kan det kopplas på 
en tilläggsvärmare i elbussarna. Denna 
värmare drivs av en liten förbränningsan-
ordning som går på förnybart drivmedel 
(HVO). Denna tilläggsvärmare genererar 
en viss mängd avgaser. Dock ligger vär-
marens avgasnivå långt under avgasnivån 
från bussar med förbränningsmotordrift.

Är elbussar tystare än  
vanliga bussar?
Ja. Elbussar genererar i snitt 5−6 deci-
bel lägre ljudnivå än bussar med förbrän-
ningsmotor.
En höjning av 10 decibel upplevs av den 
mänskliga hörseln som en fördubbling av 
ljudnivån. 

Hur påverkas trafik- 
säkerheten när bussarna  
är tystare?
Att det blir lägre bullernivå tycker nog 
alla är bra, men när städerna får tystare 
fordon (elbussar och elbilar) betyder det 
att var och en som rör sig i stadsmiljön 
får vara lite mer uppmärksam. Elbussar-
na är utrustade med en varningssignal 
som föraren kan använda när hen när-
mar sig fotgängare och cyklister. Var-
ningssignalen låter som en ringklocka. 
Denna typ av signal finns redan idag på 
spårvagnar runt om i Sverige.

Region Sörmland/Nobina
 

Astrid Lindgrens bokskatt är 
enorm. Nu får en liten del av 
den en arabisk och en kurdisk 
översättning, tack vare ideellt 
engagemang i Flen.

Astrid Lindgren tilldelades den tyska 
bokhandelns fredspris 1978 och i sitt 
kraftfulla tacktal gick hon till angeläget 
upprop mot våld.

– Talet var så kontroversiellt att hon 
först inte skulle få hålla det, men hon 
fick komma till slut och talet ligger till 
grund till att Sverige blev första land 
att ratificera FNs barnkonvention, sä-
ger Susanne Atterday, elevhandledare.

Talet blev sedermera till en kort bok, 
en bok som eldsjälar i Flen nu översatt 
till arabiska och kurdiska.

– Det började för över två år sedan 
när vi elevhandledare på Kyrkskolan 

funderade på våldet i världen och i  
skolan. Jag kom på att jag hade talet  
och när tolkarna läste den kom vi fram 
till att vi ville översätta den. Jag ringde 
Astrid Lindgrens barnbarn och frågade, 
nu har jag rättigheterna till översättning-
en på flera språk, till exempel arabiska, 
persiska, kurdiska, somaliska, tigrinja. 

Snart sattes det ideella arbetet igång  
där Susanne agerade som en slags projekt-
ledare.

– Människor från världens alla hörn 
som bor i Flen har verkligen ställt upp, 
elevhandledare, bibliotekarier, föräldrar, 
folk från The Culture House.

Boken är nu tryckt på arabiska och den 
kurdiska versionen kommer inom kort.

Magnus Ornhammar

I samband med det nya trafikavtalet för allmänna kollektivtrafiken 
har en elbuss börjat trafikera stadslinje 1 i Flens kommun.

Elbuss i stadstrafiken  

Ideell översättning av ”Aldrig våld!” 
اسرتيد لندجرن

ابداعنف



9

Temat och den röda tråden är liksom förra året ordet, texten, 
språket. En festival som vill hylla det fria ordet och alla olika 
sätt att uttrycka det på! De olika programpunkterna utgår 
alla från sina egna ämnen och förhoppningen är att på så sätt 
skapa en helhet med något evenemang för alla Flens invånare 
och besökare. Välkomna!

Här presenterar vi ett axplocket av festivalens  
arrangemang. För det fullständiga programmet,  
besök www.flen.se/litteraturfestival 

Tisdag 19 nov, kl. 19. Järnvägshotellet Flen:  
TVÅSPRÅKIG AFTONPOESI 
Välkommen att lyssna när poeterna Malkon Malkon och 
Anna Enbom läser sina egna texter under ett intimt arrange-
mang. Texterna är på arabiska och svenska.

Onsdag 20 nov, kl. 19 (fruktbuffé serveras från kl. 18:30). 
Kristallsalen Stadshuset, Malmköping. LOKALHISTORIA
Christina Jutterström presenterar sin bok Kvinnorna runt 
sjön Björken och deras längtan efter bildning. I boken berättas 
dessa kvinnors liv, om glädje, bekymmer och sorg. 

Torsdag 21 nov, kl. 19. Flens bibliotek, Inspirea. 
SERIEN KNASEN
Mitt liv med bilder och bubblor -en inrutad tillvaro med 
tecknade serier! Alf Thorsjö, redaktör till serien Knasen,  
håller föredrag. 

Fredag 22 nov, kl. 19. Vincaféet i Malmköping,  
Landsvägsgatan 29B. NÄR JAG FÅR LÖN KOMMER  
JAG OCH HÄLSAR PÅ DIG EN SÖNDAG.
Välkommen till en timme med text och musik i dialog.  
Karin Flygare läser egna texter, Simon Stålspets spelar musik. 

Lördag 23 nov, Hälleforsnäs bibliotek.  
BARNBOKSSAMTAL OCH WORKSHOP
Hannah Arnesen läser sin senaste bok Tågresan, och berät-
tar om hur hon som författare och illustratör arbetar fram en 
bok. Vi lyssnar, ritar, pratar om resor och skapar på så sätt en 
bok tillsammans.

Kulturenheten Flens kommun

Snart är det återigen dags för Litteraturfestivalen i Sörmlands hjärta! Mellan 
den 16 och 24 november genomförs ett antal nedslag, i form av föreläsningar, 
samtal och andra evenemang runt om i kommunens orter. 

LITTERATUR
FESTIVALEN

i Sörmlands hjärta

Malkon Malkon.

Alf Thorsjö.

Fo
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Pa gang i

kulturens värld

SISTA CHANSEN ATT MEDVERKA!
Länsbildningsförbundet Sörmland bjuder in till 
en tävling med förhoppning om att visa okända 
och spännande sidor av Flensbygden och de 
människor som bor här. Ta chansen, vinn tusen 
kronor och delta på utställningen i Flens biblio-
teks gallerirum under Litteraturfestivalen i Sörm-
lands hjärta under november!

1. Välj en bild som betyder något särskilt för 
dig. Det kan vara ett nytaget foto i din mobil, 
ur ett dammigt fotoalbum, eller något annat 
som väcker minnen, känslor och berättelser 
till liv. Teckningar, collage, montage, m m är 
också välkomna. (om du använder en bild som 
någon annan skapat: tänk på upphovsrätten!)

2. Skriv en text till bilden. Du kan skriva en dikt, 
en kort novell, en rap, ett brev, eller helt fritt 
från hjärtat. Skriv så kort eller långt du vill. Tips 
på genrer och inspiration finner du på: www.
sormlandlaser.blogspot.com 
Texten måste du skriva själv. Det är alltså inte 
tillåtet att delta i tävlingen med texter som 
andra har skrivit.

3. Skicka in bidraget: maila sormlandlaser@
gmail.com eller posta till Länsbildningsför-
bundet Sörmland, Tegelvägen 6, 642 32 Flen 
eller MMS:a 070-292 16 30. Märk meddelan-
det/kuvertet med ”En bild, en berättelse”. Du 
kan vara anonym, men skriv gärna under med 
namn (riktigt eller pseudonym), sysselsättning, 
bostadsort och ålder.

För att ha chans att komma med på utställningen 
i Flens biblioteks gallerirum behöver vi ditt bidrag 
senast 31 oktober. Du får gärna skicka in fler 
bidrag. Första pris i tävlingen är 1000 kr. Vinnaren 
koras under våren 2020 bland bidrag som skickas 
från hela länet.

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.INEG

Kulturlov         Idrottskul v44
KOSTNADSFRIA HÖSTLOVSPROGRAM FÖR BARN OCH UNGA
IDROTTSKUL 
Måndag 28 okt kl. 9-11. Piggelinhallen. 6-15 år. 
Arrangör: Fritidsenheten.

PROVA PÅ LUFFARSLÖJD, TOVNING OCH TRYCK 
Måndag 28 okt kl. 15-17. Salstagatan 19 D, Flen (samlingslokalen) 
Arrangör: Kulturenheten.

PROVA PÅ DANS UNDER TJEJKVÄLL 
Måndag 28 okt kl. 17:30-18:30. Fritidsgården Skjortan, Flen.  
OBS! Endast tjejer 12-20 år 
Arrangör: Kulturskolan, Fritidsgården.

FÄRG, FORM OCH MUSIK UNDER TJEJKVÄLL 
Måndag 28 okt kl. 19. Fritidsgården SKjortan, Flen.  
OBS! Endast tjejer 12-20 år 
Arrangör: Kulturenheten, Fritidsgården.

IDROTTSKUL 
Tisdag 29 okt kl. 9-11. Piggelinhallen. 6-15 år. 
Arrangör: Fritidsenheten.

VÄRLDENS PULS -Barnteater av Sagovisa 
Tis 29 oktober kl 15, Flens bibliotek. En musikalisk dockföreställning om 
musikens förmåga att föra människor samman. Föreställningen är gratis 
men förhandsboka gärna din biljett på Flens bibliotek, tel: 0157-430964 
Arrangör: Flens bibliotek.

IDROTTSKUL 
Onsdag 30 okt kl. 9-11. Hälleforsnäs sporthall. 6-15 år.  
Arrangör: Fritidsenheten.

IDROTTSKUL 
Onsdag 30 okt kl.13-15. Malmköpings sporthall. 6-15 år.  
Arrangör: Fritidsenheten.

SKRIDSKODISCO 
Onsdag 30 okt kl. 16-20. Fri utlåning av utrustning. Kiosken öppen.  
Arrangör: Flens HC och Fritidsenheten.

ÖPPEN STUDIO. Gör egen musik, film etc 
Onsdag 30 okt kl. 18-20. Fritidsgårdarna i Flen och Hälleforsnäs. 12-20 år. 
Arrangör: Fritidsgården.

SLÖJDTRÄFFAR FÖR UNGA med Sörmlands museum 
Onsdag 30 okt kl. 18-20. Varannan onsdag i fortsättningen. 
Fritidsgården Flen. 12-20 år. 
Arrangör: Fritidsgården.

IDROTTSKUL 
Torsdag 31 okt kl. 9-11. Piggelinhallen. 6-15 år. 
Arrangör: Fritidsenheten.

IDROTTSKUL 
Fredag 1 nov kl. 9-11. Piggelinhallen. 6-15 år. 
Arrangör: Fritidsenheten.

JULKONSERT 7 december kl 16.00

Stanna upp i julstöket en stund och fånga julens toner i en  
stämningsfull konsert lördag den 7 december kl 16.00 i 

 Stenhammarskolans aula. I konserten deltar Flens Församlings 
körer, d.v.s. Flens Kyrkokör samt Helgesta-Hyltinge ´Kyrkokör i 

samverkan med Flens  Blåsorkester och Kulturenheten,  
´Flens kommun. Varmt Välkomna!  Fri entré.  

Dörrarna öppnas ´kl 15.30 och stängs kl 16.00
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Punkthusen Vasa/Floragatan under konstruktion, Kungsbron, Sveavägen. 
Samtliga bilder tillhör Yvonne Udenius.

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! 
 
-UTFÖRSÄLJNING 23-24 november 2019 kl. 10-14

Vi rensar i förråden!! Försäljning av skolplanscher, konst, affischer,  
vykort m.m. Välkommen att fynda!

-SAMLINGSUTSTÄLLNING 30 nov 2019 - 26 januari 2020

DRÖMMAR och TILLSTÅND. En utställning med inbjudna konstnärer. 
Vernissage 30 nov kl. 10-14.

 
Mer om Ingela Svensson finns att se och läsa på www.isvensson.se   

 
AKTUELL UTSTÄLLNING:
- FLENS STAD FYLLER 70 ÅR!  
Utställningen pågår 30 okt-9 nov

Detta firas genom en utställning 
med nedslag i stadens moderna  
historia, från 1949 och framåt. Ut-
ställningen invigs med ett berättar- 
café där alla välkomnas att dela med 
sig av sina minnen, onsdag 30 okt 
. Finissage för utställningen äger rum lördag 9 nov kl. 13 med 
förtäring och underhållning. Besök www.flen.se/kultur för mer 
information och tider för evenemangen!

 

UTSTÄLLNINGEN DÄREFTER:
- BILD+TEXT Berättelser från Flen   
Utställningen pågår 11-25 nov 2019

I samband med Litteraturfestivalen i Sörmlands  
hjärta presenterar vi ett samarbete mellan Kulturenheten 
Flens kommun och Länsbildningsförbundet Sörmland med 
utställningen BILD+TEXT -Berättelser från Flen.

Under september och oktober uppmanade Länsbildnings-
förbundet Flensbor att skicka in bilder i kombination med 
text, vilka nu sammanställts till en utställning.

 

ÅRETS SISTA UTSTÄLLNING:
- VINTERSALONG 7 dec - 25 jan    
Vernissage 7 dec kl 11-13

INLÄMNING TILL SALONGEN

Välkommen att lämna in verk till Vintersalongen 
2019, som i år flyttat från Hälleforsnäs konst- 
galleri till Flens biblioteks gallerirum!

Inlämning sker tisdag 3 december kl. 11–17 i  
sal Inspirea, Flens bibliotek. Alla är välkomna  
att lämna in verk till salongen, i alla tekniker  
förutom digitalt. Det är kostnadsfritt att delta, 
det  finns ingen jury och samtliga inlämnade 
verk visas enligt följande kriterier:

- Max 2 verk/person

- Verken får inte överskrida måtten 70x70 cm

- Alla verk ska vara monterade och färdiga för  
 upphängning. 

- Utställningen visas i Flens biblioteks  
 gallerirum, vilket är ett kombinerat tidskrifts-  
 och gallerirum som är obevakat. 

- Om utställaren vill sälja utställda verk får  
 denne själv ansvara för försäljningen direkt  
 mot köparen utan att Flens kommun blir  
 mellanhand.

Vernissage för utställningen är lördag 7 decem-
ber kl 11–13. Utställningen pågår 7 dec 2019–25 
jan 2020. Öppettider: mån–tors kl 8–19, fre kl 
8–17, lör kl 10–14 (särskilda öppettider över jul- 
och nyårshelgen)

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM
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Flens lokala krets av den riksomspännan-
de Naturskyddsföreningen har ungefär 
300 medlemmar. Under hösten har man 
satsat på klimatveckor, nästan 14 dagar 
av olika arrangemang kring klimatet.

– Vi har haft en utställning på bibliote-
ket, en utställning som togs fram inför 
Sveriges klimatriksdag och nu besökt 
50-talet platser. Vi har haft en föreläs-
ning med skapare bakom den och även 
med före detta meteorologen på SVT, 
Helen Tronstad, som väldigt pedagogiskt 
pratat om klimatförändringar, säger Hans 
Wrådhe, en av de drivande krafterna i 
föreningen. Under sitt yrkesliv har han 
jobbat på Naturvårdsverket, bland annat 
med att ta fram och utvärdera nationella 
miljömål som riksdagen beslutat om.

Veckorna innehöll även en klimat-
demonstration, grupparbeten med 
skolklasser samt workshops där resul-
tatet togs med till en politikerdialog där 

representanter från kommunfullmäktiges 
samtliga partier var med. 

– De fick med sig många bra idéer och 
förslag från workshopen. Jag hoppas det 
blir början på en bra dialog om klima-
tet. Jag tror inte det hjälper att klaga på 
politikerna, vi måste istället stödja dem 
om hur man kan tänka. Den dialogen är 
viktigt för oss att underhålla, säger Hans 
Wrådhe.

Varför klimatveckor?
– Om vi inte kan stoppa klimatföränd-
ringarna påverkar det möjligheterna att 
bevara biologisk mångfald i skogen och 
gammal jordbruksmark, förutom att det 
blir svårt för människor att överleva på 
planeten. Det ligger i vårt intresse som 
naturvänner att se till att vi inte förstör 
klimatet.

              Magnus Ornhammar

– Vi har haft fyra till fem meter höga täta 
tallar runt hela tomten, men nu har vi 
ägnat hela semestern till att röja träden 
som var som en mur. Då tyckte jag detta 
var en kul grej, säger Maria.

Tavlan är 3,15 meter bred och 1,40 
meter hög. 

– Den är målad med akryl på linneduk 
och jag har fernissat i flera lager så att 
den ska stå emot väder och vind, säger 
Maria som har målningen som en hobby. 
Till vardags jobbar hon som samtalstera-
peut och handledare i psykosyntes.

– En väninna hade varit på en målar-
kurs, vedic art kallas det, och när hon 

förklarade var det som 
att alla bitar föll på plats, 
det där vill jag också göra 
och nu har jag gått massa 
kurser. Tänket är så nära 
det jag jobbar med så jag 
kände hemma där. Jag 
kan inte göra fel, det som 
blir på duken är rätt.

Inne i huset hänger 
Marias verk överallt och 
hon har ett arbetsrum 
fullt av pågående projekt. 
Väggar och golv pryds av 
färgstänk. 

– Det är väldigt frigörande samtidigt 
som den kreativa processen är lika galen 
varje gång. Jag upplever det först som att 
va kul att måla, sen kör man igång och 
det känns bara skit, jag kan inte måla 
och det här gör jag aldrig igen! Men sen 
fortsätter man lite ändå och sen plötsligt 
blir den klar. 

Blir man någonsin klar?
– Ja, till slut, det känns! Det är väldigt 
lite tankeverksamhet, mer på känsla 
eftersom jag målar abstrakt är det verkli-
gen utmanande att släppa tanken, att inte 
prestera utan bara vara och måla det som 
kommer.

Marias skapelser finns på Instagram 
under namnet artbymariad.

              Magnus Ornhammar

Naturskyddsföreningen i Flen jobbar med att bättra på folks 
miljömedvetenhet, ett sätt att göra det är via klimatveckor, 
som föreningen arrangerade under Hälsoveckan.

När ens hus plötsligt får en helt ny insyn – och utsikt – vad då bättre än att se till att synas?  
Maria Daragan i Mellösa har smällt upp en stor väggmålning på husknuten.

Lokalt engagemang 
för klimatet  

Abstrakt konst på husväggen

Hans Wrådhe har en yrkesbakgrund som tjänste-
man på Naturvårdsverket.

Maria Daragans tavla är hela 315 cm gånger 140 cm stor.
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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.

 

! 

Carina Rombing är en upp-
skattad medarbetare på Prins 
Wilhelmgymnasiet. Detta 
understryks när hon får motta 
utmärkelsen Guldhjärtat för 
sina insatser på jobbet, via  
nominering från sina kollegor.

Carina Rombing jobbar som administra-
tör med arbetsuppgifter som till exempel 
elevhantering och ekonomi.

– I mitt jobb gäller det att vara flexibel 
och tillmötesgående. Mina arbetsdagar 
kan jag inte planera i förväg, det dyker 
alltid upp saker så jag måste kunna prio-
ritera. Det är nog min styrka, att jag kan 
det och vet vad som är bäst för stunden.

Har det alltid varit så?

– Ja, min mamma har berättat att om 
de skulle åka någonstans det inte var 
många andra barn eller saker för barn 
att göra, då tog hon med en kortlek och 
jag satt och plockade i och plockade ur 
korten. När vi gick till banken samlade 
jag talonger på hög, jag har alltid varit 
ordningsam och lite fyrkantig. 

Ett personlighetsdrag som är väl så 
effektivt i yrkesrollen, men som också 
kan rendera i att Carina får höra att hon 
är för fyrkantig ibland. 

– Jag är bra på att lyssna och gilla läget 
när det behövs. Men jag kan bli bättre  
på att se att alla inte är på samma sätt 
som jag. Samtidigt som jag gillar ordning 
och reda vill jag att folk ska må och ha 
det bra!

Carina är uppvuxen i Flen och började 
sitt yrkesliv som barnskötare innan hon 
valde att läsa till lärare via Komvux. Men 
någon lärare blev hon aldrig.

– Jag jobbade som barnskötare från 
-88 till -98. Efter att jag fick tvillingar 
-98 tänkte jag bli lärare istället. Men på 
Komvux plockade jag även på mig en rad 
kurser, som ekonomi, redovisning och 
företagsekonomi. Efter det gick jag en 
ettårig ekonomiutbildning och började 
jobba med det istället, på Alfamax, fram 
till 2015 då jag började som administra-
tör på Prins Wilhelmgymnasiet.

Ändringen av karriärval är inget hon 
ångrar.

– Nej gud nej, jag älskar det här!

Carina kommer från en äkta fotbolls-
familj, namnet Rombing är välkänt inom 
Sörmländska fotbollskretsar.

– Jag har spelat i Flens Södra som det 
hette då, som högst division 2, dagens 
division 1. Jag avslutade mina fotbollsår 
i Malmköpings IF. Sen har jag en pojke 
som är 28 och spelar i Malmköping och 
tjejerna är 21 och en av dem, Elin, spelar i 
allsvenska KIF Örebro, utlånad från Eskil-
stuna United. Vi brukar åka och kolla på 
de matcher vi kan, Elins matcher är såklart 
längre ifrån när hon är på den nivån.

Gemensamt för samtliga är att de 
spelar, eller har spelat, på mittfältet. Även 
maken Jens höll till där, undantaget är 
dottern Gabriella, som innan hon la av 
förra året spelade på backposition. Dess-
utom har Carina tidigare drivit kiosken 

på Malmköpings IP tillsammans med 
sin kollega Ann-Sofie Fröseth som också 
jobbar som administratör på skolan, och 
Jens är med i klubbens fotbollssektion. 

Att säga att fotbollen går som en röd 
tråd genom familjen är ingen underdrift. 
Nu har Carina även ett Guldhjärta att 
hänga i prisskåpet.

Magnus Ornhammar

NOMINERING: Carina är verkligen 
en förebild för Flens Kommun och Prins 
Wilhelmgymnasiet.
Med ett leende på läpparna tar hon sig an 
alla arbetsuppgifter. Hon ser alla medar-
betare och viktigast av allt, alla elever.
Hon är nyfiken på att hela tiden lära sig 
nytt och är det något hon inte kan tar 
hon reda på hur det ska vara. Hon är 
noggrann och ordentlig och ser till att det 
blir ordning och reda. Hon är helt enkelt 
värd det största Guldhjärta man kan hitta 
på denna jord.

“Jag har alltid varit ordningsam och lite fyrkantig” 

Carina Rombing mottar utmärkelsen Guldhjärtat av kommunchef Håkan Bergsten.
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Plogging på Hälsoveckan
Plocka + jogga = plogga. Det handlar 
om att jogga eller gå och plocka skräp 
samtidigt - en hälsosam skräpplockar-
våg som sprider sig över världen! Under 
Hälsoveckan slog några hurtiga skräpp-
lockare två flugor i en smäll och ploggade 
runt om i Flen. 

Skräp är skadligt både för människor, 
djur och miljön, och skräp föder skräp - 
det innebär att skräpiga platser ofta blir 
mer skräpiga eller till och med vanda-
liserade. Genom att själv se till att hålla 
rent efter sig och uppmana andra att göra 
likadant kan vi tillsammans skapa ett 
renare och finare Flen. Ett rent samhälle 
ger en tryggare och trevligare närmiljö 
för alla i kommunen. Flens kommun 

jobbar aktivt med att städa upp skräp och 
håller också på att ta fram en handlings-
plan för att förebygga nedskräpning. 

Självklart ska man inte behöva plocka 
upp skräp efter andra, men genom att 
ordna skräpplockaraktiviteter kan vi 
uppmärksamma problemet med ned-
skräpning, och förhoppningsvis bidrar 
det till att fler tänker till innan de slänger 
skräp. Visionen är att alla invånare och 
besökare tar gemensamt ansvar för att 
hålla rent och fint i Flen! 

En av aktiviteterna i kommunens 
handlingsplan är att ordna plogging-ak-
tiviteter och den 21 september samlades 
ett glatt gäng på Prins Wilhelms Torg för 

att plogga tillsammans under Hälso-
veckan. I strålande sol samlade de ihop 
hela 15 påsar med skräp på 60 minuter i 
närområdet och gjorde en insats både för 
hälsan och miljön. Kommunen bjöd på 
bananer till alla som deltog. 

Fenomenet plogging startade i Sverige 
2016 och runt om i hela världen springer 
nu människor tillsammans och plockar 
skräp - och gör på det sättet två bra saker 
samtidigt; någonting bra för kroppen och 
någonting bra för miljön. Vill du också 
plogga? På hemsidan plogga.se kan finns 
plogging-aktiviteter som ordnas runt om 
i Sverige. Men annars är det bara att ge 
sig ut med en skräppåse i handen! 

Nyheter på  
miljöfronten

Deltagarna fick ihop en ordentlig skörd skräp under ploggingen.
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Ett hållbart Flen 2030 
Flens kommun håller på att ta fram ett 
hållbarhetsprogram som ska beskriva 
hur kommunen ska bidra till hållbar 
utveckling i Flen 2030. Arbetet utgår 
ifrån Agenda 2030 som beskriver de mål 
som vi behöver jobba med för att nå en 
hållbar utveckling i världen. Tanken med 
Flens kommuns hållbarhetsprogram 
är att samla det som kommunen redan 
gör kring hållbar utveckling, identifiera 
viktiga utmaningar och peka ut riktning-
en framåt. Hållbar utveckling handlar 
om att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möj-
ligheter att tillfredsställa sina behov. 

Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling antogs av FN:s 
generalförsamling hösten 2015 och tar 
vid efter Millenniemålen. Syftet med 
målen är att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna 
för alla, uppnå jämställdhet och jämlik-
het samt skydda värdefulla miljöer och 
bekämpa klimatförändringarna. Det är 
totalt 17 mål och 169 delmål som alla 
världens länder ska jobba med.  

Trots att det heter “globala” mål är 
det på lokal nivå som det mesta arbetet 
måste göras för att nå målen. Kommuner 

måste inte jobba med Agenda 2030 men 
många har valt att göra det eftersom det 
är ett bra sätt att fokusera hållbarhetsar-
betet. I Flen går vi just nu igenom alla de 
globala målen och beskriver hur nuläget 
ser ut för oss. Som kommun gör vi redan 
mycket som bidrar till hållbar utveckling 
men det finns också flera utmaningar. 
Nästa steg är att peka ut riktningen fram-
åt och spika långsiktiga mål. 

Josefin Smeds
Miljöstrateg
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Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet 
att påverka miljön de lever i. Målet är att skapa en bättre och 
tryggare närmiljö. Under en trygghetsvandring tittar man på 
miljön utifrån fyra perspektiv:

• Skötsel och underhåll
• Bebyggelsen och anläggningars utformningar
• Stadsplaneringens utformning
• Det mänskliga livet (sociala problem)

Mer konkret studerar man till exempel buskage, belysning, 
tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse, gångtunn-
lar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser m.m. Den 
grupp som går trygghetsvandringen brukar bland annat bestå 

av räddningstjänst, polis, personal från tekniska avdelningen, 
representanter från berörda kommunala bolag samt boende  
på orten.

Höstens trygghetsvandringar kommer att genomföras 
under november i Mellösa, Malmköping och Flen. Vi tittar 
då gemensamt på vilka platser som upplevs som otrygga eller 
mindre trivsamma och ser vad vi kan åtgärda. Vill du tipsa oss 
om platser att titta lite särskilt på, eller vill du vara med och 
vandra? Kontakta oss då på ortsutveckling@flen.se 

På kommunens webb kan du läsa mer om trygghetsvand-
ringar och ta del av rapporter från tidigare vandringar på  
din ort. 

Trygghetsvandringar 

Bygd och ort i balans
“Bygd och ort i balans” är sedan 2018 
beteckningen för vad som tidigare gick 
under namnet ortsutveckling. I möten 
mellan kommunens tjänstemän och 
representanter från de olika bygderåden 
lyfts idéer och aktuella lokala frågor 
diskuteras. En strävan finns att bygderå-
den startar processer för att skapa lokala 
utvecklingsplaner, LUP, som bydgeråden 
själva äger och till största del ansvarar för 
att genomföra. 
 

Det som hänt under senaste tiden är 
bland annat att Hälleforsnäs bygderåd 
startat  kanotuthyrning på Bruksområdet 
i samverkan med Turistbyrån och att 
Mellösa bygderåd har fått till stånd en 
boulebana med grillplats vid förskolan.

Dialog förs även regelbundet med Byg-
denätverket i Sörmlands hjärta där över-
gripande frågor diskuteras, som rör flera 
eller alla orter. Idag finns bland annat en 
Trafikgrupp i Bygdenätverket. Trafik-
gruppen träffar kommunens tjänstemän 

och diskuterar frågor som rör säkerhet 
och hastighet på våra vägar.

På senare tid har Bygdenätverket be-
slutat att deras möten ska ha en tematisk 
karaktär där det som diskuteras är av 
vikt för alla orter. Mötena kommer även 
att bli mer informativa och folkbildande 
vilket kommer att leda till en ökad insikt 
och förståelse för lagar och paragrafer, 
den kommunala beslutsprocessen samt 
öka samverkan på olika sätt.
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Under 2019 har socialnämndens under-
skott på -55 miljoner kronor inneburit 
stora omställningar och förändringar 
inom organisationen. Arbetet fortsätter 
och kommer så att göra in under 2020.

Helårsprognosen för 2019 är - 27 
miljoner kronor. En förbättring som till 
stor del beror på den organisationsan-
passning som förvaltningen genomgått 
under våren.

Att vända detta till att nå en budget i 
balans är långt ifrån enkelt och det finns 
mycket kvar att göra innan arbetet är 
klart. Det krävs målinriktad ledning och 
styrning där förståelsen för att organisa-
tionsanpassningen påverkar medarbetare 
måste tas på allvar. 

Årets andra delårsrapport visar bland 
annat att konsultkostnaderna fortsätter 
att minska. Av de nästan 27 miljoner kro-
nor som underskottet har minskat beror 
hela 17 miljoner kronor på att minsk-
ningen av konsulter och inhyrd personal.
 
Avdelningen för äldreomsorgen påvi-
sar fortfarande en negativ avvikelse mot 
budget där underskottet till största delen 
kommer från hemtjänsten. Det beror 
främst på tre saker; Kostnader för målti-
der inom särskilt boende, kostnader för 
övertalighet i och med att omställnings-
arbetet inom både hemtjänst och SÄBO 
under första kvartalet påverkar budgeten 

då varsel gick ut under april månad där 
det har funnits uppsägningstid på sex 
månader samt kostnader för fortsatt hög 
sjukfrånvaro.

Avdelningen för myndighet och 
uppdrag funktionsnedsättning visar en 
mindre negativ avvikelse mot budget än 
prognostiserat. Den negativa avvikel-
sen beror i huvudsak på kostnader för 
externa placeringar i avvaktan på lediga 
grupp-, service- och särskilda boenden i 
kommunens egen regi, samt till mindre 
del på höga personalkostnader. En ökad 

ekonomisk medvetenhet hos avdel-
ningens chefer har resulterat i att en del 
verksamheter inom avdelningen visar 
positiva avvikelser.  

Avdelningen för individ och familj och 
egen försörjning en negativ avvikelse mot 
budget där avvikelsen till största delen 
avser utbetalt försörjningsstöd, men även 
placeringskostnader för barn, unga och 
vuxna samt kostnader i samband med 
familjeåterföreningar.  

Maria Eriksson

Socialnämndens  
underskott fortsätter 
minska

Positivt besked för brukare inom daglig verksamhet
Utöver den habiliteringsersättning som brukare inom daglig verksamhet har fått varje månad, har 
Flens kommun ansökt om och tilldelats extra medel om cirka 290 000 kronor. Detta innebär glädjande  
nog att en extra ersättning kommer att betalas ut till alla brukare! 

Utbetalningen är individuell och baseras på hur mycket brukaren jobbar. Utbetalningen kan därför 
skilja mellan brukare som arbetar olika mycket. 

100% sysselsättning genererar 5 600 kr (27-36 timmar/vecka)
75% sysselsättning genererar 4 200 kr (18-26 timmar/vecka)
50% sysselsättning genererar 2 899 kr (10-17 timmar per vecka) 
25% sysselsättning genererar 1 400 kr (0-9 timmar per vecka) 

Den extra utbetalningen är en inkomst och kan i vissa fall påverka bidrag som exempelvis bostadstillägg.

Kristin och Jenny på Violslöjd tillsammans med Lina Lindskog, enhetschef.
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Det var förskollärare, specialpedagoger, 
lärare, förskolechefer och en integra-
tionsstrateg från fem kommuner i mel-
lersta Finland som besökte Flen.

De hade en önskan om att få se hur Flen 
arbetar med förskolepedagogik i en mul-
tietnisk kommun. De hade förberett sig 
genom att läsa boken ”Den interkulturel-
la förskolan - mål och arbetssätt” som är 
en antologi skriven av olika forskare samt 
en praktiker (undertecknad) som skrivit 
sista kapitlet om förskoleområde A:s 
interkulturella arbetssätt. 

Det som intresserade dem mest var 
hur Flen utvecklat digitala verktyg 
som modersmålsstöd i förskolan och 
praktiskt löst detta uppdrag när många 
olika modersmål finns i en och samma 
barngrupp. Även hur Flen tillämpar 
arbetssättet ”kollegialt lärande” tilldrog 
sig intresse. 

Besöket bestod av en grundlig presen-
tation av dessa områden och besök på 
områdets fyra förskolor för att se detta i 
praktik. För oss som arbetar med detta 
är sådana här tillfällen ovärderliga, där 
vi får möjlighet att tydliggöra både för 
oss själva och besökarna syftet med vårt 
arbetssätt. Vi växte väldigt mycket när vi 
fick denna feedback via mejl efteråt. 

“Ett stort och varmt TACK från oss 
alla i K5-gruppen! Att besöka er  
och se hur professionellt ni arbetar  
med höga värdegrunder och ett 
genomgående positivt tänkande som 
utgångsläge för verksamheten, ger oss 
både hopp och insikt i att det går att 
arbeta med höga målsättningar för 
mänsklighetens bästa. Ett arbete, som 
på sikt kommer att förändra och göra 
skillnad och leda till en bättre värld 

där respekt och tolerans finns med 
som byggstenar i hur vi människor 
fungerar i möten mellan varandra nu 
och i framtiden. Det här skapar ni 
genom att se barnen och ge dem en 
fantastiskt möjlighet att få en god start 
i livet. Jag kände på hemresan så starkt 
att det här sättet ni jobbar på måste 
vara att förmedla kärleksbudskapet i 
sin finaste form.” 

Kerstin Johansson
Rektor förskoleområde A

Soligt, roligt och somrigt har det minst 
sagt varit denna sommar. Massor med 
besök från hela Europa och från närlig-
gande orter och kommuner, ja väldigt 
många har valt att semestra nära. Från 
Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping 
har vi mött många av säsongens lediga. 
Kommunens trogna sommargäster, inte 
att förglömma, blir allt mer engagerade 
i händelser och trevligheter som erbjuds 
på våra orter. 

Många besökare är på olika sätt 
kopplade till byar och gårdar, det finns 
släktingar och goda vänner till perma-
nentboende som tillsammans upplever 
hemmaplan med utflykter och äventyr.

En synnerligen bra museisommar då 
vädret har varit varierande,  stort intresse 
för guidningar och med det många fler 
entréer. Massor med musikaliska event, 
där musiker med fina utmärkelser, 
rafflande lir, burleska tongångar och 
skönsång med oväntade instrumentsam-
mansättningar har musicerat på slott och 
herresäten i gårdar och torp och i kyrkor 
och kapell. Alldeles fantastisk musik som 
vi nästan inte visste fanns.
Turismbilen har gått varm och besö-
ken till Turistbyrån på Bruket i Hälle-
forsnäs har slagit nya rekord. 
Fullsatt, överbokat och extraföreställ-
ningar är uttryck vi mötts av. En mycket 
händelserik och fullmatad sommar som 
andats både tradition och nytänk.

Sommaren avslutades med våra årli-
gen älskade och återkommande “rundor 
och dagar”. Konstrundan och Aptitrun-
dan, vackert, spännande och såklart 
jättegott! Vrenadagen och Dunkersda-
gen, som alltid lika välbesökta av både 
utställare och gäster. Nya och gamla.
Imponerade, beundrande och 
mycket stolta är vi över det omfattande 
föreningsarbete som ständigt pågår i 
Sörmlands hjärta. Vi vill säga Tack för 
alla välkomponerade, efterlängtade och 
fantastiskt roliga evenemang som vi fick 
berätta om denna sommar.

Elisabeth Holmberg
Turistinformatör

Finskt besök på förskolor i Flen

Vilken fantastisk sommar vi hade!
Turistsäsongen i Sörmlands hjärta är till ända och vi på Flens turism 
har haft nära nog 10 000 personliga möten.

24 till 25 september besökte nio personer i olika professioner 
från Finland förskoleområde A i Flens kommun. 
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I samarbete med Kvinno & Ungdoms-
jouren Malva är Flens kommun en stark 
part i arbetet med att förebygga arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor. Förberedel-
serna är i full gång för att uppmärksam-
ma och manifestera våldsveckan i Flen. 
Den 25 november till den 1 december är 
det dags för 2019 års upplaga av En vecka 
fri från våld / Våldsveckan. 

Malva är under den här veckan en 
drivande aktör i arrangemangen utifrån 
fokus på relationsvåld och arbetet före, 
under och efter att någon blivit utsatt för 
våld. Alla människor har rätt att leva ett 
liv utan våld. Allt annat är oacceptabelt!

Projektet Flen säger NEJ till våld är en 
aktivitet som startade i mars i år. Aktivi-
teten Fackeltåg genom Flen arrangeras 
av aktörer i den gruppen. Malva gjorde 
ett upprop till kommunen, företag och 
föreningar i Flen för att få fler aktörer att 
kraftsamla och uppmärksamma mäns 
och killars våld mot kvinnor, tjejer och 
barn.

Program (med reservation 
för sena ändringar)

Måndag den 25 november
Kom och sprid ljus över det mörka 
våldet. Veckan börjar med ett fackeltåg 
genom Flen. Vi vandrar från Sveaparken 
till Amazon. Samling vid Gapskrattet kl 
16.30. Inledningstal av Morgan Alling, 
Flens Kommun och Malva. Kl. 17.00 tän-
der vi facklorna och går. Efter fackeltåget 
håller Morgan en föreläsning om våld.

Tisdag den 26 november
Vad görs lokalt i arbetet med att förhin-
dra relationsvåld i vår kommun. Politi-
kerdebatt. Den här dagen kommer Malva 
att ha en öppen informationsträff om hur 
det är att jobba som volontär på kvinno-
jouren, tid och plats meddelas senare.

Onsdag den 27 november
Malva på Biblioteket. Mellan kl. 10.00-
15.00 finns Malva på biblioteket för att 
informera, samtala och visa kortfilmer 
om våld och våldsarbete. Öppet för alla 
som är intresserade. Där finns också 

personal från Flens kommun - vuxen-
utredare och behandlare. Panelsamtal 
med polis, åklagare, advokat, tingsrätten, 
frivården. Det finns möjlighet att ställa 
frågor.

Torsdag den 28 november
Föreläsning av Roddy Benjaminson, 
mer känd som Gladiator-Hero. Hero 
föreläser och manifesterar mot mäns våld 
mot kvinnor och unga flickor. Med den 
här dagen är också Maria från Orange 
Day MC. ORANGEDAYMC manifeste-
rar och för att stoppa våld och övergrepp 
mot kvinnor och barn. Tid och plats 
meddelas senare.

Fredag den 29 november
Film. Malva visar dokumentärfilmen 
”Pornland”. Dödligt våld är ett knapp-
tryck bort för våra barn. Pornland är 
gjord av Gail Dines och visar hur porr-
industrin kapat vår sexualitet. Filmen är 
stark och innehåller jobbiga scener. 

Styrelsen Kvinno &  
Ungdomsjouren Malva

En vecka  
fri från våld
En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges 
Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor och Längsstyrelserna.
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Ändrade öppettider
Onsdag 30 oktober har samtliga bibliotek stängt.
Fredag 1 november stänger Flens bibliotek kl 16.
Lördag 2 november är Flens bibliotek stängt.

Höstlov v. 44
Flens bibliotek
Vi har högläsning måndag 28 oktober kl 14 och  
fredag 1 november kl 14.
Vi miljöpysslar under veckan och säljer gallrade  
barnböcker.

Barnteater: Världens puls
Flens bibliotek
Tisdag 29 oktober kl 15
En dockföreställning om musikens förmåga  
att föra människor samman.
Fri entré, men förhandsboka gärna din biljett  
på biblioteket.

Barnteater: Ett ord är ett ord
Flens bibliotek
Lördag 16 november kl 13
En föreställning som frossar i språk och ordglädje.
Fri entré. Från 4 år.

Författarafton med Nina Wähä
Flens bibliotek
Måndag 18 november kl 19
Nina Wähä presenterar sin nya kritikerhyllade  
bok Testamente.
Biljetter: 60 kr, inklusive kaffe och kaka.
Förköp på Flens bibliotek.

Boksoppa 
Folkets hus, Hälleforsnäs
Torsdag 7 november kl 12:30-14
Hälleforsnäs bibliotek serverar soppa och Flens  
bibliotekarier delar med sig av boktips.
Biljettpris: 50 kr inklusive soppa
Förköp på Flens bibliotek och Hälleforsnäs bibliotek

Adventsfika
Flens bibliotek
Fredag 29 november kl 11-15
Vi delar ut julklappsböcker,  
bjuder på kaffe och visar  
gamla Flensfilmer.

Biblioteken i Flens kommun

Ökad sortering på ÅVC Frutorp
Mycket av det som slängs i brännbart skulle kunna återanvändas 
eller återvinnas. Vi har påbörjat en resa för att förbättra sorteringen 
i fraktionen brännbart på återvinningscentralen.

Nu gör vi det enklare för dig att 
sortera ut och lämna dina gamla 
kläder och hemtextilier till åter-
användning och återvinning. Fler 
behållare för textil har ställts ut på 
området, bland annat vid contai-
nern för brännbart avfall. Det gör 
inget om textilierna är trasiga, 
noppriga eller slitna, se bara till 
att de är torra och rena. Kläderna 
återanvänds i första hand och det 
som inte kan återanvändas går 
till återvinning som bland annat 
stoppning i möbler och putstrasor.

Vi har också ställt upp en con-
tainer där du kan slänga böcker, 
både med mjuk och hård pärm. 
Böckerna återvinns och blir nya 
pappersprodukter.

Vad händer med avfallet? 
Avfallet i den här fraktionen blir pappersmassa 

och nya pappersprodukter.

Böcker

Här lämnar du Böcker med hård och mjuk pärm.
Vid tveksamheter - kontakta personalen. Lägg inte  

tidningar här, 
tack!

Tack för att du sorterar 
ditt avfall!
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Vi som driver Sigridslunds Café & Handelsbod är Per-Olov 
och Åsa Jacobsson med familj. Sensommaren/hösten 2017 fick 
vi möjlighet att eventuellt ta över caféverksamheten på Orang-
eriet vid Tullgarn Slott, utanför Trosa. 

Vi hade en stor julmarknad som sträckte sig över två helger 
med dryg 1 000 besökare per dag, och ett 30-tal utställare. Då 
det av olika anledningar sedan inte blev möjlighet att fortsätta 
verksamheten på Tullgarn, hittade vi istället Sigridslunds café 
& handelsbod som var till salu. 

Vi åkte ut en dag i mitten av februari och förälskade oss i hu-
set och platsen på en gång. Det kändes som det var meningen 
att vi skulle hamna här. 

Långfredagen 2018 öppnades Caféet och Handelsboden 
igen i vår regi. Vi bestämde redan från början att satsa på hem-
bakat, hantverk och kulturevenemang. Vi satte också ganska 
genast igång med att bygga en stor altan på baksidan av huset 
så utsidan ska vara tillgänglig för alla. 

Vi vill också att alla ska kunna hitta något att äta/fika hos oss, 
så vi har både matalternativ och bakverk fria från gluten, mjölk 
med mera och flera veganska alternativ.

Vi har inte ångrat en sekund att vi tog över verksamheten och 
satsade stor del av vår tid i Sigridslunds café & handelsbod, 
samt Sigridslunds kulturförening. 

Vi har också kvar en del av vår dansverksamhet ute i skolorna 
över hela Sverige. När besökare kommer till oss vill vi att de 
ska komma ner i varv, känna ett lugn, känna sig välkomna, lite 
som att komma hem till oss. 

Namn:  
Anton Cortinovis 
 

Ålder:  27 år 
 

Familj: Min fru Emma. 
Mamma, pappa och  
två yngre systrar i  
Boden, en yngre bror  
på resande fot i  
Australien. 
 

Bor:  Malmköping 
 

Arbete: Säkerhets-  
och beredskaps- 
samordnare. 
 

Anställd i Flens  
kommun sedan: 
12 augusti 2019.

Vad gör du på ditt jobb? 
Jag arbetar som säkerhets- och bered-
skapssamordnare på Flens kommun. 

Vad innebär det att vara säkerhets- 
och beredskapssamordnare?     
Det innebär bland annat att jag arbetar 

med att identifiera och analysera risker som 
finns inom Flens kommun. Utifrån riskfaktorerna 
tittar man på vilka konsekvenser de kan få och 
slutligen tar man fram en handlingsplan för att 
motverka konsekvenserna av en sådan händel-
se. Vidare så innebär det att jag arbetar med att 
samordna kommunens arbete inom ramen för 
totalförsvaret där kommunen har uppgifter och 
ansvar. Både för att kunna hantera kriser och 
upprätthålla en beredskap så krävs det att man 
övar och där har jag som säkerhets- och bered-
skapssamordnare en roll i att det görs.

Vad gör dina arbetsuppgifter till 
ett av Sveriges viktigaste jobb? 
Att ha en god beredskap och ett säkerhets-

medvetet sätt att agera på kommer att vara avgö-
rande i en kris eller allvarlig samhällsstörning, så 
att jobba med det i ett förebyggande syfte gör att 
det är ett av Sveriges viktigaste jobb. Det innebär 
ju faktiskt att man i förebyggande syfte skyddar 
det viktigaste Sverige och kommunen/-erna har - 
dess invånare. 

Vad är roligast med ditt jobb? 
Jag upplever att det är en stor bredd av 
arbetsuppgifter vilket för mig innebär ett 

varierande yrke där jag förutom att få arbeta med 
att analysera och tänka kring handlingsplaner 
och förebyggande åtgärder, får ha mycket kon-
takt med personer och samarbeta både internt 
och externt. 

Vilka är de tuffaste utmaningarna? 
Jag tror att en utmaning kan vara att lyckas 
inspirera och entusiasmera kring exempel-

vis totalförsvaret och vilka roller och ansvar en-
skilda, kommun och andra aktörer har. Eftersom 
att det numera är aktuellt med totalförsvarspla-
nering efter en lång tids “lågintensitet” kan det 
vara så att den generella kunskapen kring detta 
är något lägre än vad den en gång varit. Därför 
måste kunskapen spridas vilket också bör göras 
på ett sätt som väcker intresse och en vilja att lära 
sig mer. Då utvecklar vi förmåga tillsammans.  

Vilka egenskaper är bra att ha  
som säkerhets- och beredskaps-
samordnare? 

Jag tror att det är viktigt att ha en viss analytisk 
förmåga men framförallt en social kompetens 
eftersom att jag tror på att en av de viktigaste 
sakerna i min roll är att nå ut till folk. Till exempel 
så blir en handlingsplan inte bra förrän den är 
känd och förstådd. 

Vilken är den största missuppfatt-
ningen av vad en säkerhets- och 
beredskapssamordnare gör? 

Jag vet inte ännu, men det visar sig väl framöver!

Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
Titta gärna in på flen.se! Där finns ytterligare 
information om kommunens säkerhets- och 

beredskapsarbete. Till exempel kan du få tips om 
sånt som kan vara klokt att ha hemma eller att 
tänka på om det till exempel skulle bli ett längre 
strömavbrott.
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SNABBA!

FöretagsFlen – visste du att...? 
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Evenemang

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

Eveningtea (afternoontea) 
på Sigridslund
31 oktober 18–21, Sigridslund 
Kom och avnjut en kopp gott te (eller fle-
ra) och soppa, snittar, scones, marmelader, 
sötsaker m.m. i skenet av levande ljus och 
våra kaminer. Passa sedan på att handla 
i butiken som har öppet hela kvällen. Du 
vet väl att vi har över 20 sorters teer att 
välja mellan vid vårt tebord. 
Arrangör: Sigridslunds Café & Event

En bild, en berättelse
31 oktober 10–12, Parkgatan 3 
Skrivarverkstad inom Länsbildningsför-
bundets projekt ”En bild, en berättelse”. Ta 
med en bild och något att skriva på, kom 
till Amazon och få hjälp med att komma 
igång med ditt eget skrivande. Den som 
vill kan skicka in sitt bidrag och tävla om 
1000 kronor!

Centrumkyrkans  
Estlandhjälp 
Varje fredag hela november  
& 6 december 10–13, Götgatan 10
Centrumkyrkans Estlandshjälp i Flen. 
Insamling av prylar för vidarebefordran till 
Estland. 
Arrangör: Centrumkyrkan

Halloween Mix Bowling
2 november 13–21, Hammarvallen 1
Halloween Mix Bowling (par bowling)
Kom gärna utklädd!
Arrangör: Flens bowlingcafé 

Söndagscafé
3, 10, 17, 24 november, 1, 8, 15  
december 12–16, Sparreholmsvägen 35
Skebokvarnsgårdens BygdeCafé har 
öppet alla söndagar året om, här ni fika 
och äta goda smörgåsar och hemlagade 
bakverk.
Arrangör: Skebokvarns bygderåd 

RPG dagträff
5 november 14, Götgatan 10
Lilian och Ingemar Gard sjunger, spelar 
och berättar.
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Anhörigcafé 
6 november, 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.
Möjlighet att boka tid för Aromamassage, 
ring 0157-430808.
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron

Flens Dagfilmstudio
7 november 14-16:30, Stadshusgatan 7
Dagfilm i Flen på SAGA-biografen hösten 
2019, Stadshusgatan 7.
Arrangör: Flens Dagfilmstudio

Save the date - Workshop 
Sörmländska Foodtours
11 november
STUA- utvecklar besöksnäringen! Kontakta 
torbjorn@stua.se för mer information.
Arrangör: STUA

Musik på Sigridslund  
Ray Cooper solo show
16 november 19–21, Sigridslund
”Malmköpingsbon” Ray Cooper växte upp 
i England och började spela i band när 
han var 16 år. Han rörde sig mellan rock, 
punk, pop och världsmusik och var tidiga-
re medlem i gruppen Oysterband. Nu gör 
han en solo show som han turnerar med 
under hösten.
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB

Besök i skogen med  
Rolf Petersson
17 november 10,  
Samling Amazonplan Flen
Granbarkborren härjar som många vet i 
våra skogar. Rolf Petersson som jobbat på 
skogsstyrelsen guidar och visar/berättar 
om denna marodör men som samtidigt är 
smaskens för andra att äta.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

Frimärksafton
19 november 17 december 18:30-21, 
Sveavägen 3
Månadsmöte med Flens Frimärksklubb.
Arrangör: Flens Frimärksklubb

Pensionärsdans
21 november 13–16,  
Föreningsborg Bettna 
Dans till de populära uppstickarna Tomaz 
& CO. Servering, entré 100: - Stor gratis 
parkering. Välkomna hälsar Inge. Tel 
073–0984414
Arrangör: PRO Bettna

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 16/12 måste det  

skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast måndag 25/11.

28 oktober – 17 december 2019
Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar  
upp från www.visitflen.se, där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där.  
Redaktionen väljer även ut publika evenemang från Evenemangsguiden till webbsidan.
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Flens Dagfilmstudio
21 november 14–16, Stadshusgatan 7
Dagfilm i Flen på SAGA-biografen hösten 
2019, Stadshusgatan 7.
Arrangör: Flens Dagfilmstudio

Eveningtea (afternoontea) 
på Sigridslund
21 november 18–21, Sigridslund 
Kom och avnjut en kopp gott te (eller fle-
ra) och soppa, snittar, scones, marmelader, 
sötsaker m.m. i skenet av levande ljus och 
våra kaminer. Passa sedan på att handla 
i butiken som har öppet hela kvällen. Du 
vet väl att vi har över 20 sorters teer att 
välja mellan vid vårt tebord. 
Arrangör: Sigridslunds Café & Event

Musik på Sigridslund: 
Symbio
22 november 19–21, Sigridslund
Symbio drar med lyssnaren in i sin beru-
sande kombination av stora ljudlandskap 
och jordnära spår, drivna av en utsökt 
oväntad kombo av vevlira och dragspel. 
Enda chansen att få gå på konsert med 
Symbio, innan årsskiftet i Sverige, är hos 
oss på Sigridslund!
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB

Kulturutbud, konserter/
Föreställningar
29–30 november 1–15 december, 
Fridals gård
På Teater Klämman anordnar Fridals Kul-
turförening 60 härliga konsert/föreställ-
ningsdagar under 2019, för uppdaterat 
program hänvisar vi till vår hemsida, där 
du kan se artister, skådespelare och grup-
per som uppträder på vår scen. Vi har ett 
stort utbud för barn, unga och vuxna. 
Arrangör: Fridals Kulturförening, Teater 
Klämman AB, ABF i Flen, Kulturens, Folk You

Julbord / Jultallrik
29 november, Hammarvallen 1
Vi kan erbjuda er inte bara bowling utan 
också julmat
Arrangör: Flens Bowlingcafe

Musik på Sigridslund:  
Thomas & Guro med Kolonien
30 november 19–21, Sigridslund
Ett nytt spännande samarbete mellan två 
av nordens mest aktuella folk- och världs-
musikband! på Sigridslund 30 november!
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB

Julmarknad i Thuleparken
1 december 11, Thuleparken
Julmarknad i Thuleparken med knallar, 
värmande brasor. I Nämnemansgården 
kaffeservering med hembakat bröd
Arrangör: Flens Hembygdsförening

Anhörigcafe 
4 december 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.
Möjlighet att boka tid för Aromamassage, 
ring 0157430808.
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron

Flens Dagfilmstudio
5 december 14–16, Stadshusgatan 7
Dagfilm i Flen på SAGA-biografen hösten 
2019, Stadshusgatan 7.
Arrangör: Flens Dagfilmstudio

Julmarknad i Malmköping
7 december 11–16, Hembygdsgården
Traditionell julmarknad den 7 – 8 de-
cember kl 11 – 16 på Hembygdsgården i 
Malmköping!
Arrangör: Malmköpingsortens Hembygds-
förening

Julmarknad i Malmköping
8 december 11–16,  
Hembygdsgården Traditionell julmarknad  
den 7 – 8 december kl. 11 – 16 på  
Hembygdsgården i Malmköping!
Arrangör: Malmköpingsortens Hembygds-
förening

Julbord med musik  
på Sigridslund
10 december 19–22, Sigridslund
Vi lyser upp Sigridslund med facklor 
utomhus och levande ljus inomhus och 
berikar det traditionella julbordet med en 
kortare konsert av KVIGA som kåserar och 
musicerar kring jul förr och nu!
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB

Julmarknad på  
Sigridslund
14 december 11–16, Sigridslund 
Förra årets succé!
Julmarknad med hantverk och delikates-
ser.  
Musikunderhållning - Pyssel - Tomte.  Café 
med bl a jultallrik.
Arrangör: Sigridslunds kulturförening och 
Sigridslunds Café & Event

JULAVSLUTNING,  
Bengt Peder Ulrog,  
Jullivequiz, Jultallrik
14 december 18–23, Fridals gård
Julavslutning på Klämman 18–23, Konsert 
med Bengt Peder Olrog, Jultallrik & dryck, 
Jullivemusikquiz, helkväll på mysiga Teater 
Klämman med 400 tomtar, julstämning i 
skön kulturmiljö.
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen

Julmarknad på  
Sigridslund
15 december 11–16, Sigridslund 
Förra årets succé! Julmarknad med hant-
verk och delikatesser.  
Musikunderhållning - Pyssel - Tomte.  Café 
med bl a jultallrik.
Arrangör: Sigridslunds kulturförening och 
Sigridslunds Café & Event

Julbord med musik  
på Sigridslund
17 december 19–22, Sigridslund
Vi lyser upp Sigridslund med facklor 
utomhus och levande ljus inomhus och 
berikar det traditionella julbordet med en 
kortare konsert av KVIGA som kåserar och 
musicerar kring jul förr och nu!
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 16/12 måste det  

skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast måndag 25/11.
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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.

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

Sju tusen på 25 anställda. Så många patienter har vi här på Folktand- 
vårdens klinik invid tågstationen i Flen. Cirka två månader tar det att  
få en tid utanför det ordinarie undersökningsschemat. 

För nya patienter har vi tyvärr kö. Om man inte drabbas av akuta problem förstås. 
Det finns alltid akuttider reserverade för dem som exempelvis drabbas av tandvärk.

Svensk tandvård är gratis för alla upp till och med 23 år. Här i Flen har 55 procent 
av sexåringarna karies. Det är mer än riksgenomsnittet och vi jobbar hårt för att 
informera om risken med att äta sötsaker och hur konsekvent man måste vara  
med tandborstningen. 

Själv växte jag upp i ett tryggt villaområde i Flen. Har alltid trivts bra här och det  
har aldrig varit aktuellt att flytta någon annanstans. Min man är från Nordnorge,  
från Narvik, men flyttade hit som barn. Vi träffades som tonåringar och bor i  
samma område som jag växte upp i.

Maken driver ett åkeri i Stockholm och veckopendlar. På somrarna händer det att 
vi åker upp till hans släktingar i Narvik. Det är en fantastisk natur där uppe. Och 
midnattssolen gör inte precis saken sämre.

Efter att ha jobbat som mentalsköterska under många år, och under en period på 
en redovisningsbyrå, valde jag att utbilda mig till tandsköterska. Jag längtade helt 
enkelt tillbaka till vården och patientkontakterna och fick jobb på en privat tand- 
klinik i Nyköping. För fem år sedan fick jag min tjänst här på Folktandvården, skönt 
att slippa pendla! 

Min egentliga titel är IT-samordnare i och med att jag är ansvarig för kontakterna 
med Region Sörmland när det gäller den digitala kommunikationen. 

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är annars kallelser, remisshantering, en del 
fakturering, felanmälan och beställningar av it-utrustning, hantera ärenden från 
Försäkringskassan, beställning av lösenord till nya medarbetare, samt avslut när 
personal slutar.

Jag arbetar även i receptionen – som är navet på kliniken – tillsammans med  
Eva Stenberg och Ulrika Andersson (min syster) där vi fokuserar på att ge service  
till patienterna/kunderna och våra medarbetare.

De flesta patienter är väldigt trevliga och lätta att ha att göra med. En och annan 
blir förstås frustrerad när det inte finns någon tid åt dem, men vi gör alltid vårt 
yttersta för att försöka hjälpa våra patienter.

Det är förstås lite speciellt att ha sin syster som arbetskamrat, som alltså också  
jobbar här i receptionen. Ulrika och jag fungerar bra ihop, även om en del  
patienter har svårt att veta vem som är vem. Såväl live som i telefon. 

På fritiden ägnar jag mig gärna åt hus och hem och trädgård. Idéerna poppar  
upp titt som tätt och min man har vant sig vid ett hem i förändring.

När jag inte fixar och donar där hemma är jag gärna med barnen och barnbarnen. 
Eller är ute och springer eller promenerar i vår vackra sörmländska natur. För vacker 
är den verkligen. Sannolikt Flens kommuns allra främsta tillgång!  

Berättat för Ulf Bertilsson

”

Carina Lindén
”Jag stortrivs med jobbet 
på Folktandvården i Flen”
Carina Lindén är född och uppväxt i  
Flen. Sedan fem år tillbaka jobbar  
hon på Folktandvården. Bredvid sig  
i receptionen har hon sin syster,  
Ulrika Andersson.

Namn:  Carina Lindén

Ålder:  51

Bor:  Villa utanför Flen.

Familj:  Man, tre vuxna barn, tre barnbarn.

Gör:  Tandsköterska och administratör på  
          Folktandvården i Flen.

Fritid:  Huset och trädgården, motionera,  
              umgås med barn och barnbarn. 
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