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Populär  
IT-tekniker får 
Guldhjärtat  

13

et finns en årlig snackis när det så 
sakteliga lackar mot jul. Jag pratar om 
årets julklapp som sedan 1988 har 
utsetts av HUI Research vilket i sin tur 

ägs av branschorganisationen Svensk Handel.

Tanken är att julklappen ska vara en produkt 
eller ett fenomen som representerar samtiden. 
Förra årets kan kategoriseras som mer av ett  
fenomen eller en trend då det återvunna plag-
get utsågs. Årets julklapp 2019 är mobillådan, 
helt enkelt en låda vari man kan lägga sina 
mobiltelefoner. 

Det är ingen grannlåt pryl som lyfts fram, det är 
ingen “måste ha” grej som får stå i rampljuset i 
år. Istället är det en sak som snarare signalerar 
att vi alla mår bra av att ta en liten paus från 
teknikens under och spendera mer tid öga mot 
öga och inte öga mot skärm. 

Genom åren har vissa produkter fastnat mer 
än andra, många minns nog den första årets 
julklapp som var bakmaskinen. Andra som av 
olika anledningar stått ut är; platt-tv 2004, GPS 
2007, CD-spelaren 1991 eller varför inte det 
elektroniska husdjuret tamagotchi 1997. Jag 
minns fortfarande hur febrilt min då 8-åriga 
lillasyster kämpade med att hålla liv i det lilla 
elektroniska knytet.

Säga vad man vill om detta kommersiella 
påhitt, men visst är de något på spåren i ett 
samhälle där allt mer vaken tid spenderas bak-
om skärmar av varierande storlek. Så här inför 
högtiderna är det en bra tanke att ta med sig, 
umgås, lyssna på varandra och ta tid för nära, 
kära och medmänniskor. 

Kanske även läs något som du faktiskt kan 
bläddra i, som en bok (årets julklapp 1999) eller 
varför inte Glimten, vi har massor att bjuda på, 
till exempel; reportagen om två vitt skilda för-
eningar, Flens radioamatörer och Flens hock-
eyklubb, företagsbesök i Mellösa, ett späckat 
kulturuppslag och flera spännande nyheter från 
socialförvaltningens område.

Vi ses 2020!

Magnus Ornhammar
Redaktör Glimten
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Tandläkare i  
grannorten
Tingshuskliniken, som drivs  
av Tandläkarna af Geijersstam, 
är en privat tandläkarmottag-
ning i centrala Katrineholm. 
Lokalerna finns i Katrineholms 
gamla tingshus, mitt emot  
tågstationen. Kliniken erbjud-
er kvalitetstandvård för alla 
patientkategorier samt specia-
listtandvård inom tandlossning 
(parodontologi). De har stor  
erfarenhet av tandvårdsrädsla 
och omfattande behandlingar. 
Nya patienter tas emot och är 
välkomna att ta kontakt på tel 
0150-17405 eller per mejl på 
info@tingshuskliniken.se.  
Besök deras hemsida  
tingshusliniken.se för  
mer information.

Överförmyndarna har 
ny telefontid
Från och med 1 januari kommer 
Överförmyndarkontoret att ha tele-
fontid måndag-torsdag kl 9:30-11:30.
Vi vill också bli fler och uppmanar 
intresserade, engagerade kommun-
medborgare att lämna in en intresse-
anmälan för att bli god man eller för-
valtare, blankett finns på hemsidan, 
eller kan mejlas ut efter förfrågan.

Dags att rösta inför 
Idrottsgalan!
Nomineringsperioden är nu avslutad, 
och vi vill tacka för alla bra förslag 
som kommit in! 
Juryn har bantat ner alla nomine-
ringar till fyra finalister per kategori, 
och på dessa kan allmänheten rösta 
från 18 december.
Röstningen sker uteslutande via ett 
webbformulär som du hittar på kom-
munens webb, på sidan om Idrotts-
galan. Observera att man bara kan gå 
in och rösta en gång, men man får så 
klart rösta i alla kategorier.
Röstningen är öppen till och  
med 31 januari.
Galan hålls i Skjortan fredagen  
den 7 februari, med start kl 18. 
Det blir mingel med snittar, mid-
dagsbuffé samt högklassig un-
derhållning. Biljetter tilldelas alla 
nominerade och för övriga finns 
biljetter att köpa i kassan på simhal-
len, Hammarvallen. På webben kan 
du läsa mer om köp av gruppbiljetter. 
blankett finns på hemsidan, eller kan 
mejlas ut efter förfrågan.

Ändrade öppettider i simhallen v. 52-2
Under veckorna 52-2 är det en  
del ändringar i öppettiderna  
till simhallen.

Det är stängt 24/12, 25/12, 31/12, 1/1 och 6/1.
Ändrade öppettider 23/12, 26/12 och 30/12 då 
det är öppet kl.10.00-16.00.
Övriga dagar öppet som vanligt.

Förändringar för buss 760 Nyköping – Flen
Den anropsstyrda turen mellan Vrena och Flen på kvällen, vardagar, med anslutning 
från 765 Nyköping-Katrineholm i Vrena utgår på grund av låg efterfrågan.
Hållplats Prästebolsvägen och Vrena slås ihop till en central hållplats i Vrena  
samhälle. En sammanslagning av hållplatserna ger bättre trafiksäkerhet för samtliga 
resenärer då hållplats Vrena ligger intill en gångtunnel under väg 52. Vrena hållplats 
är också tillgänglighetsanpassad. Däremot blir det längre gångavstånd till bussen för 
boende i området kring Prästebolsvägen.
Dessa förändringar börjar gälla från och med 15 december.

Höstens trygghetsvandringar
Under november månad hölls två trygghetsvandringar under kvällstid i kommunen, 
en i Malmköping och en i Flens stad. Det blev mycket lyckad uppslutning och visades 
stort engagemang vid båda tillfällen. Tyvärr fick den planerade trygghetsvandringen i 
Mellösa ställas in på grund av brist på ortsbor som hade möjlighet att delta. Där får vi 
försöka göra ett omtag i vår. 
Stort tack till alla er som bidragit med värdefull information och bra reflektioner!  
Resultatet från vandringarna sammanställs i ett protokoll som finns att läsa på kom-
munens webb under respektive ort på sidan om trygghetsvandringar. Där kan du 
också läsa mer om metoden som används vid kommunens trygghetsvandringar.

Allmänhetens åkning i 
GB-hallen

Tis 17/12 kl.15.30-17:30 klubba tillåten
Tor 19/12 kl.15.30-17:30 klubba tillåten
Lör 21/12 Kl.10.00-13.00 klubba tillåten
Sön 22/12 kl.11:30-15:00 utan klubba
Mån 23/12 Kl.10:00-15:00 klubba tillåten
Tors 26/12 kl.10.00-15.00 klubba tillåten
Fre 27/12 kl.10.00-15.00 utan klubba
Lör 28/12 kl. 10.00-13.00 klubba tillåten
Sön 29/12 kl.11.15-15.00 utan klubba
Mån 30/12 kl.10.00-15.00 klubba tillåten
Tis 31/12 kl.10.00-15.00 utan klubba
Tors 2/1 kl.10.00-15.00 klubba tillåten
Fre 3/1 kl.10.00-15.00 utan klubba
Lör 4/1 kl.10.00-13.00 klubba tillåten
Sön 5/1 kl.11.15-15.00 utan klubba
Mån 6/1 kl.10.00-15.00 med klubba

Tors 2/1 Skridskodisco kl.16.00-20.00
Flens HC håller kiosken öppen och slipar  
skridskor till en billig peng!
Skridskor och hjälmar finns att låna utan  
kostnad!

Smått & Gott
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Lapp på luckan när Seniorsoffan 
arrangerades på Amazon i Flen.

Inom projektet, som pågår fram till  
februari 2020, utvecklar vi ett koncept 
där ett begränsat antal medarbetare kan 
vara språkvän med en nyanländ person 
på arbetstid en timme i veckan vid tio 
tillfällen. En del av konceptet är att ta 
fram ett system för att underlätta  
matchningen. 
När språkvännerna väl har matchats 
får de en handbok med upplägg för de 
fem första träffarna. Syftet med träffar-
na är att de ska lära känna varann, dela 
erfarenheter och kunskaper. På detta sätt 
tror vi att Kommunal språkvän bidrar 
till att stärka de sociala banden och öka 
integrationen i kommunen. 

I dagsläget är det 11 språkväns- 
par som träffas regelbundet. Gabriella 
och Yordanos är två av de som matchats 
ihop. Redan på första träffen fick de bra 
kontakt, de säger att det kändes som att 
de känt varandra sen länge. De delar 
samma intressen och har barn i samma 
åldrar. När de träffas har de alltid mycket 
att prata om och Yordanos är glad att hon 
har lärt sig så många nya ord genom att 
prata med Gabriella.

I framtiden planerar de att träffas till-
sammans med sina familjer. Gabriella 
tycker att fler medarbetare borde få testa 
att vara språkvän då det ger så mycket. 
Ifall projektet blir lyckat kan det komma 
att implementeras i ordinarie verksamhet 
under nästa år.

Även du som inte är medarbetare i Flens 
kommun kan på ideell basis engagera dig 
som språkvän. Ditt engagemang är efter-

längtat! Vill du veta mer om projektet el-
ler engagera dig som språkvän, kontakta 
Sara Branegård, sara.branegard@flen.se, 
eller ring 0157-430921.

Kommunal språkvän finansieras med 
hjälp av Länsstyrelsen i Södermanland. 

Sara Branegård
Integrationskoordinator

Återkomsten av evenemanget Seniorsof-
fan har varit efterfrågat av många och 
en torsdag i november var den återupp-
stånden på Amazon i Flen. Likt tidigare 
tillfällen den arrangerats drog den fullt 
hus.

– Det kom 150 personer, soffan har haft 
ett stort intresse sedan första gången den 
arrangerades och det är ju jättekul, säger 
Gunnel Källstedt, Seniorsoffans samord-
nare.

Dagen inleddes med samtal med det 
kommunala bostadsbolaget, Flens kom-
munfastigheter och Sofielunds fastighe-
ter. Vidare intervjuade programledaren 
Julia Rosqvist socialtjänstchefen Iris 
Pettersson och den före detta brandmäs-
taren Pal Kurucz pratade bland annat om 
viktiga saker att tänka på kring högtider-
na ur en brandsäkerhetssynpunkt. Soffan 
mönstrade också två 100-åringar, Flens 

kyrkokör och Flens IF Södra och kören 
avslutade med skönsång. Dessutom lotta-
des en rad priser och presentkort ut, som 
sponsorer skänkt till evenemanget.

Seniorsoffan ingick i det numera nedlag-
da projektet “Flera friska år i Flen” men 
efter succén har initiativet återvänt i en 
delvis ny skepnad. Nu driver föreningar-
na den gemensamt och Flens kommun 
bistår med samordnare och lokal. Dess-
utom blir den två gånger om året och inte 
fyra som tidigare.

Det är en salig blandning arrangörer som 
nu ser till att soffan kan leva vidare, PRO, 
SPF, RPG, ABF, Flens dagfilmstudio och 
Studiefrämjandet.

– Seniorsoffan var från början en viktig 
mötesplats för unga äldre, 65-75 år, men 
det har kommit ganska många som är 
längre upp i åren med. Det är en bra yta 

för föreningar att samverka, rekrytera 
nya medlemmar, sprida viktig informa-
tion och nätverkande mellan föreningar 
och privatpersoner, säger Gunnel.

              Magnus Ornhammar

Kommunal språkvän är ett unikt integrationsprojekt som 
möjliggörs av våra medarbetare i Flens kommun.

I mitten av november var den tillbaka – den uppskattade och efterlängtade Seniorsoffan.

Integration på arbetstid  

Storstilad återkomst för Seniorsoffan

Gabriella och Yordanos har lärt känna 
varandra genom språkvänsprojektet.
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Även om det var officiell kickoff under 
skolornas höstlov hade anläggningen 
redan stått klar i några veckor. Det är 
nedanför den numera nedlagda Söder-
skolan som det kommunala bostadsbolag 
FBAB byggt en näridrottsplats. 

– Vi hoppas och tror att den kommer bli 
välanvänd, säger FBAB:s vd Arne Fältin 
om anläggningen med en plan inhägnad 
av en robust stålkonstruktion.  

På det miljövänliga konstgräset, som lig-
ger på en sandbädd och inte har plastgra-
nulat vilket är fallet på vissa anläggning-
ar, kan man spela fotboll, bandy, basket 
och annat, det är bara fantasin som sätter 
gränser. Målburarna är inbyggda i den 
omslutande ställningen och finns både på 
längden och på bredden. Planen är cirka 
22 meter lång och 12 meter bred.

 

Placeringen på Salsta är ingen slump. 
Området har genomgått en stor förbätt-
ring sedan projektet Salsta nått fina fram-
gångar. Vill du läsa mer om projektet 
finns det en artikel i Glimten nr 2 2019, 
sidan 17. I korthet går det ut på att man 
utbildat de boende i att ta bättre hand 
om sitt kvarter, i allt från renhållning till 
återvinning och annat. Enligt FBAB ser 
det nu mycket bättre ut på platser som 
källarutrymmen, tvättstugor, gårdsplaner 
med mera. 

Som en belöning för ett gott arbete och 
fina initiativ ger FBAB tillbaka med 
denna näridrottsplats, på ett område där 
spontanidrotten mellan huskropparna 
tidigare – om än uppskattad av många 
– även kunde leda till oönskad hög ljud-
nivå för de boende och med bollar som 
kunde hamna på platser de inte hörde 
hemma på.

              Magnus Ornhammar

Näringslivsrådet är ett samrådsorgan 
under kommunstyrelsen som ska bidra 
till att utveckla näringslivet och närings-
livsarbetet i Flens kommun. Det ska vara 
en arena för samtal mellan kommunens 
ledning och företrädare för det samlade 
näringslivet - så står det skrivet i kom-
munens författningssamling om närings-
livsrådet.

Näringslivsrådet består av sju branschre-
presentanter, tre politiker och två tjänste-
män. Ordförande är kommunstyrelsens 
ordförande Anders Berglöv. 
Rådet sammanträder minst fyra gånger 
per år och diskuterar strategiskt viktiga 
frågor gällande näringsliv och kommun.

Rådet har under 2019 bjudit in represen-
tanter för skola, bank, samhällsbyggnad, 
arbetsförmedling och företagsfrämjan-
de aktörer. Näringslivsrådet har också 
möjlighet att adjungera andra aktörer till 
dess möten.

Under november månad satte rådet sin 
strategiska plan för kommande år. Viljan 
hos näringslivsrådet att samverka kring 
de viktigaste frågorna för kommunens 
näringsliv är stor varför en väl genom-
tänkt plan för de närmaste åren visat 
sig nödvändig för att få större fokus och 
genomslag i kommunen.

Näringslivsenheten har märkt en tydlig 
skillnad i samverkansklimatet i kommu-
nen sedan inrättandet av ett näringslivs-
råd. Det är mer känt bland näringslivet 
vad som pågår i kommunen och sam-
talsklimatet är på en helt annan nivå nu 
än tidigare.

Mikael Larsson, Näringslivschef

En solig oktoberdag på höstlovet invigdes vad som förhoppningsvis 
blir ett tillhåll för många sportsugna barn och ungdomar i Flen.

När kommunfullmäktige antog kommunens nya Näringslivsstrategi 
2017 gav man samtidigt uppdraget till Näringslivsenheten att bilda  
ett Näringslivsråd för bättre samverkan mellan näringsliv och kommun.

Ny näridrottsplats på Salsta

Så fungerar Flens näringslivsråd
Storstilad återkomst för Seniorsoffan

Fart och fläkt bland barnen på Salsta.

Näringslivsrådet vid ett sammanträde 
på Järnvägshotellet under januari 2019.
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Alla förvaltningar omfattas på ett eller 
annat sätt men det är Samhällsbyggnads-
förvaltningen som är sammankallande 
samt är ingången till dialog med de 
lokala grupperna. 

Inför 2020 har Samhällsbyggnadsför-
valtningen formulerat följande förslag på 
mål för bygd och ort i balans. Målen är 
ännu ej beslutade av nämnd. 

 ➢ Uppmuntra och initiera till  
  framtagande av lokala utvecklings 
  planer (LUP). I arbetet med att ta  
  fram en LUP ingår också att förnya  
  orternas visioner
 ➢ Införa en bygdepeng med  
  redovisning kopplat till LUP 
 ➢ Starta en diskussion om fram- 
  tagande av en lokal serviceplan,  
  kommunal plan, som utgår från  
  den regionala serviceplanen (RSP). 

En LUP tas fram av bygderåd eller mot-
svarande lokal samorganisation. En LUP 
innehåller till exempel förbättringsåtgär-
der på orten (ej kopplat till trygghets-
vandringar eller ordinarie drift), aktivite-

ter för att skapa sammanhållning, enklare 
anläggningar för fritid med mera. 

Bygderåd eller motsvarande ansvarar för 
genomförandet av LUP. Kraft att föränd-
ra och att ha förankring på orten och 
representation från lokalsamhällets olika 
delar är viktigt för att en LUP ska kunna 
arbetas fram och genomföras. 

Hälleforsnäs Bygderåd är först ut att ha 
en LUP i Flens kommun. Den 27 novem-
ber presenterades den vid ett möte där 
ett stort antal ortsbor deltog.  
 

Flens kommun har ingått i Hela Sverige 
ska levas projekt Service i samverkan. Ett 
projekt som avslutats i dagarna. Projektet 
har finansierats med medel från Tillväxt-
verket och som en fortsättning på det 
påbörjade arbetet har kommunen ihop 
med Hela Sverige ska leva ansökt om 
medel från Tillväxtverket för processled-
ning ute i orterna och bygderna. Tanken 
är processledning i att arbeta fram LUP 
på så många orter som möjligt under det 
kommande året. Ansökan har i skrivande 
stund inte behandlats ännu.

Carl-Fredrik Swenson
Avdelningschef fritid

KAA (kommunalt aktivitetsansvar) 
vänder sig till ungdomar 16-19 år och 
huvudmålet är att få fler att påbörja, 
återuppta eller fullfölja sin gymnasieut-
bildning. För att uppnå det kan ungdo-
marna behöva olika insatser. Ungdomar-
na kontaktas vid utskrivningssamtal på 
skolan eller efter de skrivits ut. Utifrån 
ungdomens behov och önskemål görs in-
dividuella lösningar som för ungdomen 
närmare eller till studier. 

Kommunen ska hålla sig informerad om 
vilka som omfattas, kontakta och ta reda 
på deras sysselsättning och vid behov 
bidra med insatser som till exempel kan 
vara motiverande stödsamtal, praktik, 
stöd i kontakt med myndigheter, studie-
besök och andra studier. 

Förebyggande arbete med att försöka ha 
kvar ungdomarna i skolan görs också. I 
första hand ligger ansvaret i skolan att 

göra anpassningar vid behov och vid 
utskrivningssamtal kan KAA-funktionen 
vara med, dels för att informera om alter-
nativen vid utskrivningar samt motivera 
elever att fortsätta skola.

KAA och barn-, utbildnings- och kultur-
förvaltningen (BUK) är med i projektet 
Fullföljd utbildning via Sveriges kom-
muner och regioner som handlar om att 
prioritera förebyggandet av studieavbrott 
och ska resultera i bland annat utveck-
lingsplaner som stödjer att fler ungdomar 
fullföljer sin utbildning.

I Flens kommun är Daniel Hamberg, 
som arbetar på enheten Egen försörjning, 
kontakten för KAA: Flen kommuns växel 
0157-43 00 00.

Daniel Hamberg
Arbetsmarknadscoach

Bygd och ort i balans

Det kommunala aktivitetsansvaret

Inför 2020 har kommunen för avsikt att fortsätta arbetet med  
medborgardialog inom det vi numera kallar bygd och ort i balans. 

Enligt lag är kommuner skyldiga att erbjuda individuella stödåtgärder för ungdomar 
som inte är inskrivna i gymnasieskola eller saknar examensbevis. 
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Materialet som har används är inspirerat 
från den sk “Skärholmsmodellen”  och 
har sedan utarbetats till en “Flensmodell”  
av rektorer i förskolan i samarbete med 
specialpedagog. Barnens kommunikativa 
förmåga, ordförråd och grammatik har 
kartlagts. Kommunikativ förmåga hand-
lar om att uttrycka det man vill, både 
muntligt, skriftligt och med kroppsspråk.

Här finns inga krav på korrekthet utan på 
att budskapet går fram. Det kan handla 
om till exempel att barnet kan återbe-
rätta med röd tråd och formulerar egna 
slutsatser. Vad gäller ordförrådet tittar 
man på om barnet exempelvis kan an-
vända synonymer och om barnet har ett 
ordförråd som räcker i vardagen. Gram-
matikdelen handlar bland annat om att 
barnet kan använda olika tidsformer och 
varierad meningsbyggnad. 

En kartläggning går till som så att man 
checkar av det barnet redan kan i sam-
band med förskolestart efter manualer 

som finns. Därefter följs det i nuläget 
upp en gång per år. Arbetet med barnens 
språkutveckling är något som pågår 
hela tiden och består av olika observa-
tionstillfällen som samtal barn-barn, 
pedagog-barn, annan vuxen till exempel 
vårdnadshavare.

Genom att använda lärplatta som verktyg 
för att spela in bild- och ljudupptagning 
kan pedagogen gå tillbaka i materialet 
för ytterligare reflektioner. Sedan skrivs 
resultat och analys av språkkartläggning 
på varje barn efter varje kartläggning. 
Språkkartläggningen för 4-åringarna sker 
två gånger per år för att se om resultaten 
förbättrats från den ena gången till den 
andra. 

Syftet med språkkartläggningen är att 
pedagogerna ska få syn på vad och hur 
de kan utveckla lärmiljöerna och un-
dervisningen för att på bästa sätt stödja 
barnen i språkutvecklingen. Pedagogerna 
ser även vad det enskilda barnet behöver, 

men enbart resultaten för hela barngrup-
pen redovisas. 
                                     
Efter kartläggningarna är pedagogerna 
väl medvetna om vilka insatser barnen 
behöver för att utveckla individuella 
förmågor som utvecklar språkets delar 
utifrån resultatet av språkkartläggningen. 
Utifrån språkkartläggningen finns nu en 
kunskap hos pedagogerna hur barnen på 
individnivå ska erövra de förmågor som 
behövs för att nå en god kommunikativ 
förmåga, åldersadekvat ordförråd och 
grammatisk förmåga, vilket ger förhopp-
ning om att barnen har den beredskap 
som behövs för att språket ska bli en god 
grund för barnets fortsatta lärande.

Rektorerna i förskolan 

Språkkartläggning  
i förskolan
Förskolorna i Flens kommun har under 2019 ett nämnduppdrag att analysera resultatet av språk- 
kartläggning för 4-åringar. Pedagogerna i förskolan har använt ett gemensamt språkkartläggnings-
material där förskolläraren har ansvaret för genomförandet av kartläggningen. 
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Pa gang i

kulturens värld

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.

Ett roligt och intensivt kulturår är snart till ända. Här presenteras 
ett urval av händelser som genomfördes under 2019. 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till alla våra sam- 
verkanspartners, till besökare, publik och framför allt till alla  
kulturutövare i kommunen som bidragit till en mångfald av 
kulturella möten och upplevelser!

Vi ser fram mot ett kulturfyllt 2020 och hoppas på många,  
både nya och välbekanta kulturella mötesplatser och  
arrangemang under året. Vi välkomnar fler samarbeten  
framöver. Från oss alla, till er alla, en riktigt God Jul och  
ett Gott Nytt År,

                         Kulturenheten.

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM
Flens biblioteks gallerirum har under det gångna året 
etablerats till en tillgänglig mötesplats där det visats 
ett tiotal olika utställningar med många olika teman 
–samtliga av flensbor, för flensbor.  Därför känns det 
extra passande att den sista utställningen för året blir 
den mångfacetterade Vintersalongen!

VINTERSALONG

Pågår 7 dec 2019–25 jan 2020

Vintersalongen är en populär och årligt återkommande 
utställning som i år flyttat från Konstgalleriet Hälleforsnäs 
till Flens biblioteks gallerirum. 
Hit välkomnas alla som vill till att 
delta med ett eller två verk i valfri 
teknik (ej digitala), vilket gör att 
salongen ger en inblick i samti-
den från många olika perspektiv. 

Återbruk i Salsta
Flens kommun erbjuder en rad olika 
sommarlovsaktiviteter för olika 
intressen och åldrar. Kulturen erbjöd 
till exempel, återbruksverkstad i Sal-
sta och Cirkusskola - en ny satsning 
som uppskattades mycket.

Sommarutställning
Sommarens utställning, 100! av  
Carl von Scheele blev en mycket  
välbesökt utställning som  
engagerade och berörde många.

Jättedam
Gruppen Jättedam invigde satsning-
en på Brukskonserter i Hälleforsnäs. 
Att erbjuda oväntade musikupple-
velser på denna historiskt unika plats 
gladde många.

Gunnar Bjursell
Gunnar Bjursell, professor emeritus, 
från Karolinska Institutet bjöds in 
av Kulturenheten under Flens  
kommuns Hälsovecka för att  
prata om den ”Kulturella Hjärnan”.  
Intressant och tankeväckande.

Flens stad 70 år
Under året har Flens 
stad fyllt sjuttio år 
vilket uppmärksamma-
des med en bildutställ-
ning samt event i Flens 
biblioteks gallerirum.

Litteraturfestivalen
Under en intensiv Littera-
turfestivalvecka blandades 
olika aktiviteter och uttryck. 
En festival som är här för 
att stanna och fortsätta att 
utvecklas.
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Vi ser fram mot ett kulturfyllt 2020 och hoppas på många,  
både nya och välbekanta kulturella mötesplatser och  
arrangemang under året. Vi välkomnar fler samarbeten  
framöver. Från oss alla, till er alla, en riktigt God Jul och  
ett Gott Nytt År,

                         Kulturenheten.

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS

Samlingsutställningen ”Drömmar och Tillstånd” 30/11 -  26/1 2020.

Fyra sörmländska konstnärer - BrittMarie Järnström - Katrineholm,  
Maria Pihl - Bettna, Magnus Fliesberg -Eskilstuna och Peter Kylberg -Flen,  
inbjöds till att delta i utställningen som innehåller bildkonst i fyra olika  
uttryck som alla ryms under temat Drömmar och Tillstånd. Välkomna till 
konstgalleriet för en välförtjänt paus från julstök och pyssel.

FÖRENINGSINFO
Ljud- och ljusutrustning

På Kulturenheten, mittenvåningen Amazon, finns möjlighet för  
föreningar i Flens kommun att låna ljud- och ljusutrustning gratis.

Det finns fyra mikrofoner varav två sladdlösa. Två myggor, sladdlösa, och 
två högtalare med bra effekt även utomhus. Stativ till mikrofoner och 
högtalare. Två ljusriggar med stativ. El krävs och även bil för att hämta  
och lämna. Lån till privata sammanhang är inte tillåtet.

• Anmäl ditt intresse via mail till kultur@edu.flen.se  
eller ring 0157-430225. 

• Utrustningen hämtas och lämnas av föreningen.  
Vi instruerar vid hämtning.

• En kontaktperson utses som är helt ansvarig för att utrustningen åter-
lämnas i samma skick. 

• Försvinner eller förstörs utrustning faktureras föreningen  
enligt inköpspris.

Ny förenings- och ungdomskonsulent

Tomas Larsson började den 11 november som kommunens nya Förenings- och ungdomskonsulent.

Han har drygt 30 års erfarenhet från ideellt föreningsarbete som ledare och styrelse- 
ledamot, med mera. Kommer närmast från arbete inom media där han bland annat  
varit säljare och marknadschef samt regionchef inom Svensk Travsport.

Tomas kommer att ha hand om bidragsfrågor generellt med bland annat ärendeför-
beredelser till Kultur- och föreningsutskottet. Som ungdomskonsulent kommer Tomas 
även att arbeta inom fritidsgårdarnas program och uppdrag för att exempelvis starta  
ett Ungdomsråd samt fånga upp fler ungdomar i olika typer av aktiviteter.  

- Då jag under senare år valt att lägga mycket av min fritid inom föreningslivet vill  
jag i denna anställning hjälpa föreningar i alla former att utvecklas och samarbeta.  
Allt föreningsliv har en mycket stor social betydelse i alla kommuner och i Flens fall 
kommer jag utifrån, då jag bor i Katrineholm, och kan ta med föreningserfarenhet  
från andra kommuner, säger Tomas Larsson.

HÅKAN WENNSTRÖM

”Teckning, film, objekt och en förlupen ängel”  
1 februari - 29 mars  2020

Håkan Wennström, bosatt och verksam i Södertälje är 
konstnär, filmare och författare.

I sin utställning i Konstgalleriet Hälleforsnäs kommer han 
att visa teckningar, objekt och animerade kortfilmer.
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Den 16 oktober 1999 invigdes GB-hallen,  
här driver Flens HC sin verksamhet, 
men föreningen har äldre anor än så. 
Ursprungsversionen har funnits sedan 
60-talet då den blev Sörmlands andra 
klubb att få konstfrusen is.

– De gamla Flensborna har alltid varit 
intresserade av hockey och på 70 och  
in på 80-talet var de bra, som bäst i 
division två som var landets andraliga 
då. Vi har fostrat några SHL-spelare, som 
Jonathan Andersson från Malmköping 
(tog SM-guld med Djurgårdens J18-lag 
2018), säger Christoffer Fredriksson, en 
av ledarna i hockeyskolan. 

Precis som med konstfrusen is var Flen 
tidig med ishall.

– Det började jobbas för en hall redan 
-85, då hade man högtflygande planer 
om att bygga mellan två huskroppar på 
annat ställe i Flen. Men det var en arena 
med plats för upp till 2 000 personer och 
det finns det inte underlag till. Sedan tog 
det en ny sväng där det blev nedröstat 
efter protester från Hälleforsnäs som 
ville ha konstfrusen is där. Tredje gången 
gick det igenom, så det var 14 års arbete 
bakom, säger Christoffer.

Lagets nuvarande tappning, Flens HC 
Flames, har funnits sedan 1985. Fören-
ingen arrangerar skridskoskola (4-12 år), 
har U10-lag samt veteranlag, och kallar 
sig själv en bredd- och ungdomsidrotts-
förening. U10 deltar i poolspel där de 
spelar tre 21-minuters matcher under en 

helgdag men där resultaten inte räknas. 
De möter lag i Sörmland som Gnesta, 
Katrineholm, Järna, Mariefred/Åkers 
styckebruk, Södertälje, Nyköping.

U10-gänget är 18 lirare och spelar i tre-
mannalag plus målvakt, de små planerna 
gör att spelarna utvecklas mer rent tek-
niskt och lär sig ett högre tempo. Men för 
helplanshockey är de för få, därför har 
Flens HC i många år haft ett samarbete 
med Katrineholm.

– De har samma problem med att få ihop 
stora trupper när man börjar bli 12 13 år 
och spelar på helplan. Då behöver man 
gärna 20 ungar i en åldersgrupp, det har 
inte lyckats på de senaste tio år. I dagens 
läge måste man samarbeta om man ska 
överleva, säger ordföranden Fredrik 
Amrén.

Vad beror det på?
– Det är ett evigt problem för alla orter 
att få ungar att komma, det finns annat 
som lockar mycket mer nu, inte bara 
fotboll och innebandy utan e-sporter 
också. Sedan tror jag det är fler som gillar 
soffan och får göra det, föräldrar är mer 
upptagna i vårt moderna samhälle och 
engagerar sig inte lika mycket. Men det 
går knappt att idrotta om de inte invol-
verar sig.

Trots detta råder optimism inför framti-
den. Vid säsongspremiären av hockeys-
kolan var det 40 barn anmälda.

– Vi har fått in två starka ledare i hockey-
skolan, det är där allt börjar. Man måste 
ha grupper på 30 där som fylls på varje 
år om man ska ha andra lag senare. Vi 
får hoppas folk får upp ögonen, det är 
varken dyrt eller krångligt med hockey 
när de är små, säger Fredrik Amrén.

Magnus Ornhammar

För en inflyttad Flensbo kanske ishockey inte är det första man 
förknippar med Flen. Men hockeytraditionen sitter djupt i bygden. 

Flens HC  
bygger från grunden

Fakta
Allmänhetens åkning i GB-hallen är 
öppen på helger, under skollov dessutom 
på vardagar. Tiderna varierar beroende 
på matcher i hallen. Flens HC lånar ut 
utrustning till vuxna och barn. Besök flen.
se och sök på “ishall” för mer information.
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Den 20 december presenterar ungdomarna på Flens 
fritidsgårdar den årligen återkommande  
Vinteryran. I ett fyllt program med uppträdanden, 
DJ, Hip Hop-show mm så avslutar de skolterminen 
på traditionsenligt sätt. Nytt för i år är att ung-
domarna själva varit delaktiga i planeringen och 
arbetat fram kvällens innehåll.

Det finns sammanlagt sex kommunjägare 
som har tillstånd från polisen att avlossa 
vapen inom tätbebyggt område. Under 
november månad har det varit bråda 
dagar för dem.

– Vi har skjutit grisar inne i Flen och det 
har skjutits en del ute vid Stenhammar, 
det rör sig om minst 15 grisar. Men vi vet 
inte om det är samma flock som rör sig 
där ute som inne i Flen. Det är ett bra re-
sultat men stora flockar tar tid att skjuta 
bort eller att de flyttar permanent, säger 
kommunjägaren Björn Granquist. 

Här kommer fem tips, från jägarna och 
Länsstyrelsen, om hur du kan hålla vild-
svinen borta från din tomt.

• Placera fågelbord eller mat högt upp. 
Gärna långt ifrån fastigheter eller 
bruksytor. Detta gäller också kom-
postutrymmen.

• Använd kompostkärl med bra för-
slutning/lock före öppen kompost.

• Rensa upp fallfrukt.
• Skräm vildsvinen, helst innan de 

vant sig vid din närvaro.
• Sätt upp ett stängsel, gärna ett el-

stängsel, men ett vanligt villastängsel 
funkar också bra. Det går även att 
sätta upp ett vitt snöre 20 till 25 cm 
ovanför markytan vilket lurar vild-
svinen att tro det är ett stängsel.

Vildsvinens närvaro varierar över tid och 
jägarna är beroende av tips för att kunna 
följa  deras rörelse över trakten.

– Ofta är det folk som rastar hunden 
tidigt eller sent som ser dem och dessa 
tips är guld värda för oss. Annars kan det 
bli att man sitter en hel natt på fel ställe. 
Ofta kan man se att de rör sig där det 
finns mycket ekar, ekollon är bra mat för 
dem, säger Björn Granquist.

Om du har frågor kring vildsvin eller 
vill lämna tips, mejla kommunjägaren: 
bjorn.granquist@hotmail.com. Det går 
även bra att söka jägarna via kommunens 
växel, 0157 - 43 00 00.

Magnus Ornhammar

Från tid till tid rör sig många vildsvin runt om i kommunen och de är inte skygga 
för att ta sig långt in i tätbebyggda områden.

VINTERYRAN

Tips på hur du håller 
vildsvinen borta

Fakta
När och var: 20 dec på Amazon
Tider: insläpp kl.19.00 - till ca 23.00
Målgrupp: Åk 6 - upp till 19 år.  
Vinteryran är ett drogfritt ungdoms- 
arrangemang i samarbete mellan  
Fritidsgårdarna i Flens Kommun,  
Kulturskolan och Kulturenheten.  
För mer info: se Fritidsgårdarna i  
Flens Kommun ´s Facebooksida.
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Projektet består av fyra delprojekt, Flen, 
Vingåker/Katrineholm, Oxelösund och 
Eskilstuna. Projektägare är RAR, samord-
ningsförbundet i Sörmland. Innehållet i 
de fyra delprojekten kommer se likadant 
ut men hur arbetet läggs upp kommer 
variera utifrån lokala förutsättningar. 

I Flen består den huvudsakliga samver-
kan mellan enheten egen försörjning, 
vuxenutbildningen och utförarenheten 
barn, unga och vuxna inom socialförvalt-
ningen. Syftet med projektet är att skapa 
ett arbetssätt som bidrar till att mål-
gruppen i högre utsträckning når egen 
försörjning.

Inom projektet kommer vi arbeta med 
individen utifrån ett helhetsperspektiv 
där hälsa, språk och sysselsättning är i 

fokus. Vi kommer coacha deltagarna så 
att de hittar sin väg till utbildning eller 
arbetsmarknad genom suggestopedi som 
metod för att träna svenska, hälsoskola, 
språkvän/föreningsmatchning, samhälls-
orientering och föräldrastöd där även 
eventuella partners bjuds in att delta. 

Som ett pilotprojekt inför Klara finns det 
under hösten en gruppverksamhet där 
föräldralediga tränar svenska med sug-
gestopedimetoden, en metod som visar 
goda resultat när det gäller språk- 
inlärning. I januari 2020 startar den 
första gruppen deltagare KLARA.

Sara Branegård
Integrationskoordinator

Enheten Egen försörjning

Totalförsvarsövning 2020 är den första 
i Sverige på över 30 år och syftar till 
att stärka Sveriges förmåga att möta ett 
eventuellt angrepp mot riket. I grunden  
ligger ett regeringsbeslut om att vi alla 
tillsammans ska bygga ett starkare 
svenskt försvar och stärka totalförsvaret. 

Övningen startade med att deltagar-
na, från ledningsgrupper, styrelser och 
krisgrupp, fick ett kuvert från övnings-
ledningen. Däri fanns instruktioner och 
frågeställningar som skulle appliceras  
på kommunens beredskapsplaner.  
 

Övningens syfte var att höja kunskapen 
om kommunens roll i totalförsvaret.

Kommunens roll under höjd beredskap 
är att se till att samhällsviktiga verk-
samheter, exempelvis vård, skola och 
omsorg, fungerar. Samhället under höjd 
beredskap ska fungera så likt vardagen 
som möjligt, det gäller även i händelse av 
krig. Förutom kommuner deltar länssty-
relser, regioner, statliga myndigheter och 
frivilliga försvarsorganisationer i olika 
övningsaktiviteter inom ramen för TFÖ.
 

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den 
omfattar alla invånare mellan 16 och 70 
år. Totalförsvarsplikt innebär att alla som 
omfattas måste delta i uppgifter inom 
totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att 
göra allmän värnplikt till att bära vapen 
i strid eller att rensa upp efter en större 
olycka. Under höjd beredskap gäller all-
män tjänsteplikt, vilket innebär att varje 
person måste inställa sig, men ungdo-
mar i åldrarna 16–18 år är undantagna 
väpnad strid.

              Magnus Ornhammar

KLARA är ett treårigt projekt som finansieras med hjälp av Europeiska  
socialfonden som riktar sig till utrikes födda kvinnor som uppbär  
försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden. 

I november deltog Flens kommun i en storskalig totalförsvarsövning, förkortat TFÖ. Övningen 
i sin helhet leds av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Försvarsmakten. 
Lokal övningsledare för Flens kommun var Länsstyrelsen Södermanland.

EU-pengar  
till ökad sysselsättning  

Flen med när  
totalförsvaret övades 

KLARA
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Daniel Lindén är en uppskattad 
IT-tekniker på Flens kommun, 
nomineringarna för honom 
som mottagare av Guldhjärtat 
har vällt in från många delar av 
kommunfloran.

Han har bara jobbat på Flens kommun 
sedan februari men redan gjort sig  
oumbärlig för medarbetare som stöter  
på problem med tekniken. 

– Jag är ganska bra på att läsa av vilken 
nivå man ska lägga sig på, har lätt för att 
förklara och är alltid lugn och sansad 
även om det är bråttom. Vissa är mer 
tekniskt intresserade och då kan man gå 
in mer i detaljer, säger Daniel som alltid 
avsätter minst en halvtimme när han 
kommer ut för att hjälpa någon, ofta en 
timme.

– Då hinner man prata och förklara sa-
ker. Jag jobbar aldrig för att hinna med så 
många som möjligt utan mer kvalitativt.

Han är en av tre first line IT-tekniker på 
IT-enheten. 

– Jobbet innebär att man tar den första 
kontakten när någon hör av sig. Jag är 
lite allt i allo men om det krävs djupare 
kunskap om till exempel skrivare eller 
nätverk, skickar jag det till någon av 
mina kollegor. Jag sköter också inköp, 
registrering, installationer av Chrome-
books och annat.

IT-enheten servar hela kommunen från-
taget lärare och elever, de har sina egna 
tekniker.

Daniel är självlärd inom sitt skrå, en 
“skola” som började i tidiga år när hans 
pappa drev en datafirma. Under den 
tiden jobbade pappan även med hemsi-
dor, något den unge Daniel fann fascine-
rande.

– Jag tyckte det var häftigt att man kunde 
skriva lite text i ett dokument och sen få 
en fin hemsida. Jag började lite lätt med 
sånt men efter några år insåg jag att ing-
en människa som inte är insatt kan ändra 
vad som står på hemsidan. Då började 
jag mer ordentligt med programmering 
och att jobba med administrationsverk-
tyg.  

Kunskapen kom honom väl till nytta när 
han under gymnasietiden startade ett 
eget företag.

– Jag gjorde småjobb först och när jag var 
17 byggde jag ett kostnads- och plane-
ringsverktyg åt ett stort företag i Växjö.

Daniel spenderade sina första år i livet 
som Skebokvarnsbo, därefter bodde han 
i Flen där han sedermera gick tekni-
kerprogrammet på Prins Wilhelmgym-
nasiet, ett program som inte finns kvar 
idag. Ett år efter studenten började han 
jobba som programmerare på ett företag 
i Katrineholm.

– I början var det mer konsultaktigt, 
från bilddatabaser åt externa företag till 
wordpressidor och administration. Men 
sen kläckte jag idén om ett webbaserat 
tidredovisningssystem som jag tyckte 
fattades på marknaden. Därifrån utveck-
lade vi det till ett fullfjädrat affärssystem 
med fakturering, körjournaler, verifikat 
och mer.  

Efter tio år hittade han tillbaka till Flen.

– Jag tröttnade på att bara sitta på kontor, 
det blev ingen social kontakt och jag 
kände mig klar med det. Jag hittade detta 
jobb och även om jag inte jobbat med 
samma sak eller med service tidigare var 
det en kontrast till mitt dåvarande jobb 
och det kändes verkligen som något jag 
ville göra. Nu trivs jag jättebra, som hand 
i handske, det hade inte kunnat blivit 
bättre. Det enda man tänker på är varför 
jag inte gjort det här tidigare!

Magnus Ornhammar

Inget IT-problem för svårt för Daniel 

Kommunchef Håkan Bergsten  
delade ut Guldhjärtat till  
IT-teknikern Daniel Lindén.

KLARA

Fakta
Ålder: 30.
Bor: Katrineholm.
Gör: First line IT-tekniker.
Fritiden: Meka med bilar och sladda på 
isar, spela counter strike, umgås med 
vänner.

Inget IT-problem för svårt för Daniel 
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Den lilla oansenliga grusvägen slingrar 
sig upp och ner, hit och dit, runt stock 
och sten. Öjaskogen ruvar mörk och tät 
intill vägen, kilometer efter kilometer. 
Men det här kan väl inte vara rätt? Vi 
måste ha åkt fel!

Så plötsligt öppnar sig en liten glänta 
uppe på en höjd. En strålkastare, ett 
småslitet rappat hus, ett antal master och 
antenner, några parkerade bilar. 

Tidigare huserade den svenska försvars-
makten här. Platsen var en länkstation 
som bland annat hade kommunikation 
med flygflottiljen F11 i Nyköping. Flens 
radioamatörer flyttade in här år 2004 och 
delar nu lokalen med FRO Söderman-
land, förkortningen står för Frivilliga 
Radioorganisationen. 

Sture Ljungkvist är ordförande i Flens 
radioamatörer. Han välkomnar uppe på 
trappan och berättar att platsen valdes 
noga av försvaret. 

– Det är ingen slump att huset ligger ens-
ligt, högt och störningsfritt. Här är det 
inte lika mycket i luften som stör  
som inne i en tätort, säger Sture.

Varje söndagskväll året runt träffas Sture 
och hans medlemmar här bland sändare 
och mottagare, dataskärmar och hör-
lurar, sladdhärvor och kopplingsdosor. 

Järngänget består av ett 25-tal begeist-
rade radioamatörer, mest lite äldre män, 
som gillar att söka direktkontakt med 
andra radioamatörer världen runt via 
kortvåg.

– Vi är teknikintresserade allihop. När 
man får kontakt med någon i exempelvis 
Kina eller Brasilien pratar vi oftast om 
vad vi har för sändare, antenner och så 
vidare, säger Karl-Erik Lind.

Efteråt skickar radioamatörerna ett 
fysiskt vykort till varandra. Flens ra-
dioamatörer har en välfylld pärm med 
vykort från hela världen, där anropssig-
nalerna syns tydligt på varje kort. Flens 
anropssignal är för övrigt SK5UM, därtill 
har varje licensierad medlem en egen 
personlig signal.

Idag har nästa alla en mobiltelefon och 
en dator med internet. 

– Skillnaden med kortvåg är att vi gör 
allting själva. Vi behöver ingen mellan-
hand som etablerar kontakten, säger 
Roland Eriksson.

Radioamatörerna sänder i storskogen

Sture Ljungkvist är ordförande i Flens radioamatörer.

Flens radioamatörer firar 40-årsjubileum i år. Glimten hälsade 
på i deras ensliga tillhåll ute i den sörmländska storskogen.

Radioamatörerna i Flen håller till på en höjd, mitt ute i den sörmländska storskogen.
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Radioamatörerna sänder i storskogen

Sture Ljungkvist är ordförande i Flens radioamatörer.

SK5UM är Flens anropssignal.

Efter att man haft kontakt med en radioamatör någon-
stans i världen skickar båda parter vykort till varandra. 

I källaren finns två dieselaggregat som 
kan generera reservkraft, i fall en kris- 
situation uppstår som slår ut mobilnätet 
och internet. 

– Vi är på god väg att skriva ett avtal 
med Flens kommun att vi hjälper till 
när katastrofen är ett faktum. Tack vare 
vår reservkraft kan vi via ultrakortvåg 
få fram ett röst- eller textmeddelande i 
hela Flens kommun, ja i nästa hela länet, 
när alla andra kommunikationsmedel är 
utslagna, säger Sture.

Skolorna runt om i kommunen är  
kontaktpunkter, radioamatörerna ser  
till att det finns sändare och mottagare  
på skolorna i kommunens tätorter.

– Man kan säga att kortvågskommuni-
kationen fungerar som en walkie talkie, 
fast med längre räckvidd.

Visst är det en klar manlig dominans i 
lokalerna. Men  
en kvinna och en tonårig  
grabb bryter mönstret. Agneta Samuels-
son bor i Katrineholm men åker gärna 
till Flen och Öjaskogen på söndagarna,  
tillsammans med sambon  
Roland Eriksson.

– Det är fascinerande att man kan nå 
varandra utan alla moderna hjälpmedel. 
Själv kan jag tala det internationella 
hjälpspråket esperanto och med via 
kortvåg kan jag prata esperanto med folk 
i hela världen, säger Agneta.

Hannes Luukkonen är 13 år och har följt 
med sin pappa hit för tredje gången.

– De skickar kortvågssignaler utan 
mobil och internet, säger han. Det är 
kul, man kanske får kontakt med någon 
långt bort i ett annat land.

Ulf Bertilsson

Foto på detta uppslag:  
Lasse Skog/Bildtjänst

Fakta
Kortvåg är radiofrekvenser mellan 3 MHz 
och 30 MHz, det vill säga våglängder 
mellan tio och 100 meter.
Ultrakortvåg används vid radiosänd-
ningar med frekvenser över 30 MHz, 
våglängder kortare än tio meter.

Roland Eriksson är en 
hängiven radioamatör.
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De kommer då att vara klara för det 
grundläggande uppdraget vilket innebär 
att utvecklingsarbetet kommer att fort-
sätta en tid framöver.

En trygghetspunkt har framförallt till 
uppgift att svara för information och 
trygghet för de som befinner sig inom 
ett visst geografiskt område i samband 
med större räddningsinsatser, kriser 
eller störning i samhällsfunktioner.

Vid en trygghetspunkt erbjuds fram-
förallt besökaren aktuell information, 
enklare sjukvård, krisstöd, vila och vid 
behov servering av enklare mat och 
dryck. Omfattningen av trygghetspunk-
tens uppdrag beror på vad som har 
hänt och hur långdragen krisen är. Från 
trygghetspunkten kan du också larma 
polis, ambulans och räddningstjänst.

Här hittar du  
trygghetspunkterna
Trygghetspunkterna finns i lokaler 
som är anpassade för ta emot större 
människogrupper i behov av hjälp, till 
exempel vid en utrymning av en fastig-
het eller efter en större olycka. I Flens 
kommun kommer det att finnas fem 
trygghetspunkter: 

• Flen tätort: Stenhammarsskolan
• Hälleforsnäs: Bruksskolan
• Malmköping: Malmaskolan
• Bettna: Bettna skola
• Sparreholm: Skolan i Sparreholm

Egen beredskap i 72 timmar
För att veta om en trygghetspunkt har 
aktiverats kan du hålla dig informerad 
via kommunens webbplats, tidningar, 
radio och via anslag som sätts upp i 
samband med aktiveringen.

– Det är viktigt att alla invånare har en 
beredskap för att klara sig i 72 timmar. 
Vid en längre samhällsstörning eller 
kris kan det ta en tid innan trygg-
hetspunkten har aktiveras och kan börja 
användas, betonar Anton Cortinovis, 
säkerhets- och beredskapssamordnare 
på Flens kommun.

Mer om beredskap i 72 timmar hittar du 
på: www.flen.se/krisberedskap

Bemanning
Trygghetspunkten bemannas av en 
arbetsledare som har kännedom om 
lokalen och av Frivilliga Resursgruppen 
- FRG och vid behov av POSOM.
 

Rose-Marie Fältskog

En trygg punkt vid långvarig 
kris, räddningsinsats eller störning  
i samhällsfunktioner 

Daglig caféverksamhet
Idén om att driva skolcaféet väcktes då 
daglig verksamhets stödpedagog var på 
skolan i ett privat ärende och såg det fina 
caféet stå där helt tomt och öde.

Då väcktes en tanke om att kunna bygga 
upp en verksamhet där syftet var att 
bygga broar mellan skolungdomarna och 
våra brukare. Att skapa en öppenhet och 
visa att alla människor har lika värde, 
samt att skapa en ömsesidig respekt för 
människors olikheter. Samtidigt som vi 
kan skapa meningsfulla arbetsuppgifter 
till våra brukare.

Skolcaféet invigdes den 11 oktober och 
har sedan dess varit öppet tre dagar i 
veckan. Caféet är välbesökt av både lärare 
och elever.

Brukare ser detta som ett viktigt jobb och 
de ser sig själva också som förebilder till 
ungdomarna. 

Det är ett bra arbete och det har byggt 
många fina broar mellan ungdomar och 
brukare. 

Jenny Jonsson 
Gabriella Andersson Sambou

Administrativ assistent

Till årsskiftet kommer Flens kommun sätta upp ett antal trygghetspunkter runt om i kommunen. 
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Projektet, som sjösattes i oktober, går 
under namnet Wild heart Hälleforsnäs. 
Som grundbult i satsningen ligger 138 
000 kronor i bidrag från Postkodstiftel-
sen. Projektet ska under tio månader in-
spirera barn till naturupplevelser och öka 
deras medvetenhet om det gröna livet. 

Utmaningen som projektet ställer hand-
lar om att tillbringa 52 timmar i naturen. 
26 timmar får barnen och deras familjer 
göra uppdrag som de själva väljer ur en 
broschyr som har delats ut till ungefär 
250 barn. Broschyrerna är fyllda med 
enklare tips och idéer på saker man kan 
göra i naturen. Elevernas målsmän och 

barnen bestämmer om man vill vara 
med, i så fall ska de alltså fylla dessa 
tio månader med minst 26 timmar av 
naturaktiviteter. 

Dessutom anordnas tio andra aktivi-
teter med naturen som tema som även 
dem tillsammans blir 26 timmar, den 
första är en samverkan med Hälleforsnäs 
Gjuterimuseum som äger rum 8 decem-
ber och som avslutas med korvgrillning 
vid Brukssjön. Slutligen ska eleverna som 
valt att vara med bygga en egen rym-
draket vilket lär sporra allsköns kreativa 
skapelser.

Projektet vänder sig i första hand till 
elever på Bruksskolan och Tallback-
ens förskola. Föreningar och företag 
kan höra av sig om de vill arrangera en 
aktivitet, kostnadsfritt. Gå in på www.
halleforsnas.org för mer information och 
anmälningsblankett, har du frågor, mejla: 
wildheart@halleforsnas.org.
 

Magnus Ornhammar

Vilda hjärtan  
i Hälleforsnäs
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Flens Fordonsmekaniska huserar i 
Svevias/Vägverkets gamla lokaler snett 
emot Kungsvägskiosken i Flen. Det har 
man gjort i sju år, sedan den nuvarande 
ägaren köpte verkstadsrörelsen av Svevia, 
men telefonsamtal i samma stil som ovan 

hör fortfarande till vardagen. ”Vägver-
ket” sitter hårt i minnet hos Flensborna!

På Flens Fordonsmekaniska är den 
huvudsakliga inriktningen reparation och 
service av lastbilar och tunga släp, men det 
lösningsorienterade gänget tar itu med allt 
möjligt, till exempel entreprenadmaskiner, 
släpkärror av alla de slag och enklare per-
sonbilsreparationer. Svetsjobb, både stora 
och små, pressning av hydraulslangar, 
försäljning av järnvaror, skruv och mutter 
och försäljning av reservdelar ingår i de 
dagliga arbetsuppgifterna. Yrkestrafiken 
har företräde men alla är välkomna!

Verkstaden är auktoriserad för efterkon-
troll av besiktigade fordon (släckning av 
tvåor) vilket förenklar för kunderna som 
slipper åka till besiktningen en gång till 
efter reparation.   
 

På Flens Fordonsmekaniska jobbar 
mekanikerna Jocke, Linus, Micke och 
Yacoub, verkmästare Stefan och admi-
nistratör Tina. Verkstadshunden Lady 
bidrar till den trevliga arbetsmiljön.
Servicebilen står alltid beredd för att 
undsätta fordon som inte själva kan kom-
ma till oss. Enklare reparationer utförs på 
plats, vid större haverier går det ofta att 
göra en provisorisk åtgärd så att fordonet 
kan ta sig till verkstaden.

Tina Brantberg
Verkstadschef 

– Välkommen till Flens Fordonsmekaniska, vad kan vi hjälpa till med?
– Hej! När kommer ni och plogar/jag vill köpa snökäppar/det har fallit ner ett träd över vägen.

Naturen ligger Hälleforsnäs bygderåd varmt om hjärtat. I ett nytt 
projekt riktar rådet sig till den yngre medborgarskaran för att få 
fler av dem intresserade av naturlivet. 

En inblick i Flens Fordons- 
mekaniska vardag

Gänget på Flens Fordonsmekaniska.
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Åsa och David har många spännande planer för Mellösaverken.

Övervåningen på den gamla fabriken är 
omgjord till lägenheter i varierande stor-
lekar. Alla är nu bebodda och stämning-
en är precis så som vi önskat, säger Åsa. 
En vänlig ton - en plats där alla hjälps 
åt… behöver du låna bilen eller... ikväll 
kör jag. Behöver du något från Flen?... 
enkelt och spontant.

Konsthantverkare med inriktning på på 
metall, kan man läsa på Mellösaverkens 
hemsida. Berätta!
– Vi träffades 1994 då vi började på 
Institutionen för metallformgivning på 
Konstfack i Stockholm. Vi blev ett par 
1995 och efter det har vi följts åt, både 
i arbete och privatliv. Våra infallsvink-
lar på arbetet skiljer sig åt vilket är en 
tillgång, då kan vi tillföra perspektiv på 
varandras konstnärliga utveckling.

Vad är den största  
utmaningen med att leva  
på sitt konstnärsskap?
Utmaningen i att vara konsthantverkare 
är att bära sina många idéer i mål. Lust 
som drivmedel kan göra det svårt att vara 
konsekvent. Jag har världens roligaste 
arbete men så fort jag sätter ner stränga 
ramar för mig själv och t.ex. börjar jobba 
i större serier så försvinner givetvis 
elementet av nyfiken upptäckarglädje. 
När lösningarna är på plats och arbetet 
bara skall utföras, då gäller det att ha en 
bra ljudbok att lyssna på så att man inte 
hoppar över till nästa spännande idé.  

Hur föddes idéen om Mel-
lösaverken?
Vi hade haft sommarhus i Hälleforsnäs i 
en massa år när vi tyckte att vi behövde 
ha mer plats än vad ekonomin kunde 
klara i Stockholm. Så vi började leta 
spännande byggnader. Mellösaverken var 
ett drömobjekt och efter en massa år av 
att övertyga dåvarande ägare att sälja och 
sedan traggla oss igenom alla detaljpla-
ner, brandskyddsdokument, miljöanaly-
ser och annat så står vi här, 10 år efter att 
idén föddes.

Era tips ifall någon vill göra 
ett liknande projekt?
Skaffa lokal förankring, fortsätter Åsa. 
Vi fick tidigt kontakt med en kontrol-
lansvarig som åtog sig uppgiften och 
tyckte att det här var ett kul projekt. Han 
kände folk på orten och kunde navigera 
och tipsa. För oss har det också varit 
ovärderligt att ha stöd från våra grannar. 
Mycket roligare att stöta ihop med folk 
dagligen som peppar och visar intresse 
än motsatsen. Sedan har vi starka känslor 
för bygden - det var kanske den störs-
ta fördelen! Från trång lägenhet mitt i 
Stockholm där barnen gick på förskola 
och skola med minimala ytor till det här, 
där minsta kommer hem med skrubbsår 
efter att ha lekt vildhästar i Tallbacken på 
Kyrkskolan hela eftermiddagen. Det är 
något vi rekommenderar alla våra vänner 
i Stockholm att våga byta till.

Framtidsdrömmar?
Det blir en spännande tid framöver, säger 
David. Vi har planer på att iordning-
ställt en samlingslokal som är en ganska 

dynamisk process. Arbetet drar igång 
ordentligt i början av 2020. Under hösten 
har vi också startat föreningen Bygdens 
Barn tillsammans med några föräldrar 
på Kyrkskolan. Ett första resultat syns 
redan nu i form av ett slöjdcafé med stöd 
från Sörmlands museum. Det är förstås 
ett drömscenario för oss, att kunna lägga 
den tid som vi tidigare la på att pendla i 
Stockholm, på att göra roliga aktiviteter 
med våra barn. 

Har ni några tips att dela 
med er av kring att vara 
egen företagare?
Skapa nätverk! Det är ett lite slitet råd 
men håller i längden. Man vinner på att 
inte sätta upp barriärer och därmed inte 
fastna i sitt eget fack. Personligen får jag 
ut väldigt mycket av att ha kontakt med 
de som har kunskap om något annat än 
jag själv har - roliga och oväntade idéer 
föds på det sättet, avslutar Åsa.

Elisabeth Holmberg

Mellösaverkens  
nya tappning
Åsa öppnar upp dörren till fantastiska Mellösaverken som byggdes 
1909.  Tumstocksfabriken i Mellösa, nu i helt ny tappning.
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Namn:  
Anna Westling 
 

Ålder: 47 år 
 

Familj: Ensamstående 
med barn 
 

Bor: Västerås 
 

Arbete: Bygglovs- 
handläggare 
 

Anställd i Flens  
kommun sedan: 
september -18

Vad gör du på ditt jobb? 
– Jag jobbar med bygglov som inkommer 
till Flens kommun, vilket innebär att jag 

handlägger och tar beslut i enlighet med plan- 
och bygglagen. Vidare jobbar jag även med till-
synsärenden vilket kan innebära att någon byggt 
olovligt eller har en ovårdad tomt.

Vad innebär det att vara bygglovs-
handläggare?       
– Handläggning av alla bygglovsärenden 

som kommunen får in, från en enkel anmälan om 
eldstad till ett större flerbostadshus. Vi tar många 
beslut på delegation men till exempel flerbo-
stadshus tas av nämnden efter att vi presenterat 
vårt förslag till beslut. Det innebär också mycket 
kontakt med sökande, både privata och företag. 
Vi lägger mycket tid på att hjälpa sökande att 
få in rätt underlag då alla inte har kunskap om 
vilka dokument som krävs för att kommunen ska 
kunna fatta beslut. För att kunna bedöma om ett 
bygglov kan beviljas eller inte tolkar vi plan- och 
bygglagen samt analyserar gällande detaljplaner 
för området i fråga.

Vad gör dina arbetsuppgifter till 
ett av Sveriges viktigaste jobb? 
– Jag får möjlighet att hjälpa sökande att 

bygga sin dröm. 

 

Vad är roligast med ditt jobb? 
– Att det är så varierande uppgifter, vi 

är ofta ute på platsbesök och träffar mycket 
människor, det blir aldrig stillasittande. Sen är 
vi en mycket bra arbetsgrupp som hjälps åt och 
diskuterar tillsammans vilket är superviktigt. 

Vilka är de tuffaste utmaningarna? 
– Att arbeta med tillsynsärenden där jag 
ibland tvingas meddela beslut om rivning, 

det kan bli väldigt känslomässigt för de drabbade. 
Men även att inte ta vissa uttalanden personligt 
när någon blir väldigt arg och upprörd angående 
deras ärende och de tycker jag tagit helt fel beslut. 

Vilka egenskaper är bra att ha som 
bygglovshandläggare?  
– Ha ett trevligt professionellt bemötande 

och att vara hjälpsam i kontakten med sökande. 
Man behöver även vara noggrann och stresstålig 
så att besluten blir korrekta. 

Vilken är den största missuppfatt-
ningen av vad en bygglovshand-
läggare gör?  

– Att jag på egen hand tar beslut om bygglov 
efter eget tycke och smak, de vet inte att jag följer 
lagen.

Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
– Välkomna in till oss om ni har funderingar 
kring bygglov!.
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SNABBA!

Underlätta vid hämtning av 
hushållsavfallet
För att vår entreprenör ska kunna 
hämta ditt hushållsavfall som vanligt 
i vinter är det viktigt att tänka på 
följande:
• Ställ kärlet vid tomtgräns senast 

kl. 06.00 aktuell hämtningsdag.
• Vänd handtaget mot vägen.
• Ta bort snö från locket.
• Skotta och halkbekämpa hela 

vägen fram till samt runt kärlet.
• Skotta bort snövallar efter 

snöplogning.

Förhindra att påsar fryser 
fast i kärlet
Med följande tips får du ett torrare 
och renare kärl:
• Låt vätskan i matavfallet rinna 

av ordentligt innan du lägger 
det i gröna påsen.

• Knyt dubbelknut på alla påsar 
så att innehållet inte läcker ut.

• Lägg lite tidningspapper 
i botten på kärlet.

Tack för att du skottar 
och sandar vid ditt kärl!

Förändrade hämtnings-
dagar kring jul och nyår
Du som har ordinarie hämtning 
av hushållsavfallet på julafton 
eller nyårsafton – ställ ut ditt 
kärl redan söndagen innan 
(22/12 respektive 29/12).
Läs mer på vår hemsida: 
sormlandvatten.se

Vintertips från Sörmland Vatten
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I 21 år har Mats drivit Hofgrens vilt och skogsvård. 

– Företaget är uppdelat i två delar, i början var det mycket 
viltstyrning och jag skötte två gårdar, men på senare tid är det 
mer och mer skog. Jag har också sommarunderhåll åt en hel 
del vägföreningar, håller kurser i motorsågskörkort och annat. 
Man kan inte bara köra en nisch, jag har alltid försökt vara 
bred och ge mig in på det jag har utrustning för och som folk 
behöver hjälp med.

Jobben får han mycket genom att folk vid det här laget känner 
till honom, någon annonsering har han aldrig gjort. I huvud-
sak har Mats arbete i skogen under vintern, framåt försomma-
ren skiftar uppdragen till mer av grävningar. Tack vare att han 
är egenföretagare kan han vara flexibel och åta sig även udda 
och enstaka mindre jobb.

– När det är riktigt mörkt kanske man ibland inte kör så långa 
dagar, då jobbar man mer hemma istället. Vi har en del djur, 
det ska repareras maskiner, jag har byggt maskinhallar och en 
verkstad, så helgerna går åt med. Man är lite av en arbetsnar-
koman, det är inget sju till fyra jobb men att starta eget är det 
bästa jag gjort, säger 61-årige Mats som inte tänker lägga ner 
arbetet vid 65-årsstrecket.

– Nej, då dör jag, men kanske att man trappar ner lite. 

Mats är en äkta skogsmulle, om uttrycket ursäktas. Den lilla 
fritid han och frun, som också är delaktig i företaget numera 
med olika hemstädningar, har, går åt till jakt, så även då hittar 
du med största sannolikhet Mats Hofgren ute bland tallar och 
granar.

Magnus Ornhammar

Julkonsert
Flens bibliotek
Onsdagen 18 december kl 13
Sparreholmarna spelar jullåtar. Vi bjuder på glögg och pepparkaka.
Fri entré.

Ändrade öppettider på filialerna
Våra filialer är stängda mellan den 23 december och den 5 januari.
 
Ändrade öppettider på Flens bibliotek
Måndag 23 december kl 10-16
Tisdag 24 december STÄNGT
Onsdag 25 december STÄNGT
Torsdag 26 december STÄNGT
Fredag 27 december kl 10-17
Lördag 28 december kl 10-14
– 
Måndag 30 december kl. 10-16
Tisdag 31 december STÄNGT
Onsdag 1 januari STÄNGT
Torsdag 2 januari kl 10-17
Fredag 3 januari kl 10-17
Lördag 4 januari kl 10-14
 
Den 23 december till och med den 5 januari öppnar tidningsrummet kl 9 på vardagar.
 

Biblioteken i Flens kommun

FöretagsFlen – visste du att...? 
Mats Hofgren är en egenföretagare inom skog och viltvård som 
ständigt utvecklar sitt företag för att möta kundernas behov.
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Evenemang

Julbord / Jultallrik
16 december - 20 december,  
Hammarvallen 1
Vi kan erbjuda er inte bara bowling utan 
också julmat.
Arrangör: Flens Bowlingcafe 

Konstutställning
16 december - 26 januari,  
Konstgalleriet Hälleforsnäs
Konstgalleriet Hälleforsnäs visar samlings-
utställningen ”Drömmar och Tillstånd” 
Öppet:Fre 11-17, lör-sön 10-14.
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun 

Kulturskolans konsert
16 december 18.30 Kulturskolan
Kulturskolans elever bjuder på drama, 
dans och solistframträdanden.
Arrangör: Kulturskolan 

Lidas jultallrik
Lida gård
Yvonne har komponerat ihop årets spän-
nande vilda smaker i årets härliga jultallrik.
Arrangör: Kvalité Häst & Hund, Restaurang & 
Café Lida gård

Julbord med musik på  
Sigridslund
17 december 19-22, Sigridslunds Café & 
Handelsbod
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

Julbord på Hotel  
Malmköping
18-21 december 18-22,  
Hotel Malmköping
Den 18-21 december serverar Hotel 
malmköping sitt omtyckta julbord. 
Det erbjuds allt som hör julen till, självklart 
med de sörmländska råvarorna i fokus.
Välkomna att avnjuta ett sörmländskt 
julbord i hjärtat av Sörmland.
Arrangör: Hotel Malmköping

Pensionärsdans
19 december 13-16,  
Föreningsborg Bettna
Dans till Lennartz ork från Norrköping. 
Servering, entré 100:- Stor gratis parke-
ring. Välkomna hälsar Inge!
Arrangör: PRO Bettna

Stickcafé
19 december 13:45-16  
Biblioteket, Malmköping
Helgfria torsdagar stickcafé i biblioteket 
vid torget i Malmköping.
Arrangör: Git Olsson

Forts. nästa sida

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 17 februari måste  

det skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast onsdag 29 januari.

16 december - 16 februari 2019-2020
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.

Stickcafé den 19 december på biblioteket i Malmköping
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Julbord med mera
20 december, Malmköpinga Wärdshus
Julbord och uppesittarkväll.  
Bordsbokning.
Julmarknadslunch endast ”drop in”.
Arrangör: Malmköpings Wärdshus

Christmas Carols Ekenäs 
Kvarn
20-21 december 16-18, Ekenäs Kvarn
Christmas Carols med Ray & Maarit Cooper 
& Sara Salomonsson. Kom och sjung med 
eller bara lyssna. Engelskt och svenskt 
julfika. Varm Klädsel. Endast förbokning.
Arrangör: Sara Salomonsson / Ray & Maarit 
Cooper

Tvåmanna Bakers hos 
Flens bowlingcafé
21 december 14-21, Hammarvallen 1
Missa inte årets roligaste tvåmanna- 
bowling och vinn fina priser till ditt julbord
Arrangör: Flens bowlingscafé 

Söndagscafé
22 december 12-16 Skebokvarnsgården
Skebokvarnsgårdens BygdeCafé har öppet 
alla söndagar året om, här kan ni fika 
och äta goda smörgåsar och hemlagade 
bakverk.
Arrangör: Skebokvarns Bygderåd

Levande julkalender
22 december 12:30-13, Lida gård
Sista föreställningen av Pia Widlunds pjäs 
”Julstrul hos familjen Juliander” på Lida 
Gård. Föreställningen är gratis och börjar 
klockan 12.30. Tänk på att pjäsen spelas 
utomhus, så kläder efter väder!
Arrangör: Lida Gård
Julkonsert i Bettna kyrka 
Annandag Jul 
26 december 16-17, Bettna kyrka
Julkonsert i Bettna kyrka.
Therése Wiberg, sång och flöjt,  
Agnes Rapp, sång,
Gustav Andersson, piano och orgel. 
Fri entré, kollekt vid utgången.
Arrangör: Bettna församling

Söndagscafé
29 december 12-16 Skebokvarnsgården
Skebokvarnsgårdens BygdeCafé har öppet 
alla söndagar året om, här kan ni fika 
och äta goda smörgåsar och hemlagade 
bakverk.
Arrangör: Skebokvarns Bygderåd 

Eveningtea (afternoontea) 
på Sigridslund
30 december och 2 januari 16-19, 
Sigridslunds Café & Handelsbod
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. 
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB 

Evenemang
16 december - 16 februari 2019-2020
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.

Söndagscafé varje söndag 12-16 i Skebokvarnsgårdens BygdeCafé
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Kung Blackes Gycklare
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 januari och  
1 februari 17:00, Vadsbro Blacksta  
Föreningsgård
Kung Blackes Gycklare sätter upp :  
UPPDRAG GRÖNSKNING
I Sofieros slottspark växer de världsberöm-
da rhododendronbuskarna och det är ock-
så därifrån de  försvinner, en efter en. Kan 
kommissarie Bock lösa mysteriet där det 
förekommer inblandade giftsprutor, flirtan-
de flickor och en bestämmande mor?
Arrangör: Kung Blackes Gycklare

Lyktsläpp Flen
5 januari 18.00, Thuleparken
Arrangör: Flens Hembygdsförening,  
Flens kommun 

Lyktsläpp Hälleforsnäs
5 januari 17:30 Annebergsvägen 2
Kl. 17:30 samling vid grillplatsen, vid Även-
tyrsbanan. Djur-/miljövänliga lyktor.
Begränsat antal lyktor men alla är varmt  
välkomna att deltaga.
Arrangör: Hälleforsnäs Bygderåd 

Lyktsläpp Vadsbro
5 januari 17:45-18:45, Vadsbro IP
Arrangör: Vadsbro Blacksta Kraftcentrum

 
 
 
 

Workshop Akvarell- 
tekniker Hälleforsnäs
11 januari 10-14, Turistbyrån i  
Hälleforsnäs
Den här workshopen passar alla som  
vill få en överblick och berika sin kreativa 
ådra. Du får prova på en mängd olika  
tekniker. Inte minst får du en utmaning 
som den här gången baseras på mat  
och brukets anda. Prova en övning  
nu på parkstugan.se
Arrangör: Helena Ericson

Centrum Kyrkans  
Estlandshjälp
17, 24, 31 januari och 7, 14, 16 februari 
10-13, Götgatan 10
Centrum Kyrkans Estlandshjälp i Flen. 
Insamling av prylar för vidare befordran till 
Estland.
Arrangör: Centrum Kyrkan

RPG dagträff
4 februari 14, Götgatan 10
Sri Lanka - ”Diademet på Indiens panna”. 
Reseskildring av Lowe Knopp.
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Bli språkvän

Lyktsläpp i Flen, Hälleforsnäs och Vadsbro
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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

Skolsköterska på dagarna. Amatörskådespelare på kvällar och helger. 
Så kan man i grova drag sammanfatta mitt utåtriktade jag.

Just nu vistas jag mycket i Vadsbro Blacksta föreningsgård där vi repe-
terar vår kommande uppsättning Uppdrag Grönskning, med premiär 
under trettonhelgen. 

Jag är östgöte i grunden och var under en period med i lokalrevyn i Rejmyre. När 
jag och min fru Camilla flyttade till Bettna för 20-talet år sedan kom vi efter ett tag 
i kontakt med den livaktiga amatörteaterföreningen i Vadsbro Blacksta, alias Kung 
Blackes gycklare.

Nu är jag föreningens ordförande sedan tre år tillbaka och dessutom en av nio 
som står på scenen, medan Camilla är med i serveringspersonalen. Vi är inalles ett 
30-tal inblandade i teatern, matlagningen, bakningen, serveringen och så vidare. 
Energin och sammanhållningen i bygden och kring föreningsgården och teatern 
är verkligen beundransvärd!

Vi skådespelare är engagerade nästan hela året. Vi repeterar en gång i veckan från 
och med mars och två gånger i veckan från och med augusti. Premiären har vi 
alltid under trettonhelgen och den här vintern bjuder vi på nio föreställningar.  
De tre första vankas supé, de sex efterföljande kaffe med dopp.

Det verkar som att vi hittat ett koncept som kittlar publiken, det kommer i alla fall 
folk från när och fjärran. Bland annat finns en hel del stockholmare bland stammi-
sarna, liksom en buss med pensionärer från Katrineholm.

Föreningens ekonomi tillät en investering i trådlösa mikrofoner inför den här  
vintern. Det känns som ett lyft och man kan agera mycket friare på scenen när 
man slipper mikrofonstativ på golvet och mikrofoner som hänger ner från taket.

Uppdrag Grönskning är ett deckarlustspel av Åke Cato och Mikael Neumann där 
jag spelar polis. Pjäsen innehåller mycket sång och musik och kommer förhopp-
ningsvis att locka till många glada skratt. 

Till vardags är jag skolsköterska, med fyra dagar på Prins Wilhelm-gymnasiet och 
en dag på Bettna F-6-grundskola. Vi är fem skolsköterskor i Flens kommun, men 
håller på att rekrytera fler för att hinna med alla elever och deras behov.

Om man ska generalisera mår många av dagens elever sådär psykiskt. Stress, 
koncentrationssvårigheter, för mycket stillasittande vid skärmen, dålig kost, lite 
motion, sömnproblem…

Härom veckan kom en ny rapport från WHO som påvisade att svenska barn och 
ungdomar motionerar minst i Norden. Hela åtta av tio rör sig för lite.

Vi har en del som är väldigt aktiva, medan det stora flertalet inte lyckas hitta några 
aktiviteter som de känner sig bekväma med. Vi gör vad vi kan för att försöka sänka 
trösklarna och få igång barnen att röra sig mera, leka och idrotta och vara mer 
utomhus.

Men skolan och vi i skolhälsan kan inte lösa alla problem på egen hand. Det här 
är ett samhällsproblem där många goda krafter måste ta krafttag och hjälpas åt. 
Inte minst föräldrarna.

Berättat för Ulf Bertilsson

”

Ola Köhler
– Välkommen på teater i  
Vadsbro Blacksta
Repetitionerna är inne i ett hektiskt skede. 
Under trettonhelgen är det premiär för 
deckarlustspelet Uppdrag Grönskning i 
Vadsbro Blacksta föreningsgård. 
Ola Köhler agerar polis.

Namn:  Ola Köhler

Ålder:  54

Bor:  Villa i Bettna

Familj:  Hustru, tre barn

Gör:  Skolsköterska.

Fritid:  Ordförande och skådespelare i Vadsbro 
Blacksta amatörteaterförening – Kung Blackes 
gycklare. Vadsbro Blacksta scoutkår, friluftsliv, 
cykling.  
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