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Välkommen!

4 Se fler bilder från årets gala på flen.se

n Innehålln Inledare

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

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

Succé för Flens Idrottsgala
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Vintern är här med besked, en 
ljuvlig tid för alla som älskar 
livet med två avlånga ting under 
fötterna. Personligen har jag 
aldrig stått på ett par skidor, 

varken alpina eller längd. Mina fötter har 
aldrig upplevt känslan av hur det är att 
omslutas av ett par tajta pjäxor.

Detta faktum möts ofta av förvåning efter 
att jag lämnat mina hemtrakter som är i den 
sydligaste av svenska landsändar där snö är 
lika sällsynt som regn i Sahara.

Där nere var det mer regel än undantag 
att man inte aspirerade på att bli en ny 
Ingemar Stenmark eller Gunde Svan, men ju 
längre uppåt landet jag kommer desto märk-
ligare blir min inställning och bristande 
erfarenhet. Bäva månde om jag skulle bege 
mig ännu längre norrut, då hade jag förmod-
ligen tvingats testa det där med skidor och 
vintersport för att inte helt förpassas till de 
uddas gäng.

Men i ärlighetens namn – jag föredrar 
barmark och jag har inget emot att vara 
bland de udda – men det finns fortfarande 
massor att uppskatta med den vita årstiden!

I detta årets första nummer av Glimten 
levererar vi inte så mycket snönyheter årsti-
den till trots, men däremot i vanlig ordning 
ett brett spektra av allt som händer och är på 
väg att hända i vår härliga kommun! 

Läs om Flens riksteaterförening, res-
taurangen på Bruket, festen som är Flens 
Idrottsgala och naturligtvis om den uppskat-
tade utmärkelsen Guldhjärtat som denna 
gång gått till en eldsjäl inom hemtjänsten. 
Ni kan också ta del av hur arbetet på Lands-
vägsgatan i Malmköping artar sig, hur man 
jobbar på Resurscentrum och se vad som 
händer i kulturens värld.

Flen är i sanning en kommun full av 
framåtanda, företagsamhet och kulturenga-
gemang, för att nämna tre epitet.

Med hopp om en härlig vinter för er alla, 
vare sig ni åker skidor eller inte!

Magnus Ornhammar
Redaktör Glimten

Årets bästa 
dagar för alla 
skidälskare

Arbetet på Landsvägsgatan ........................................................................... sid 5

Nytt medborgarlöfte signerat ......................................................................  sid 6

Konstutställningar på gång  ..................................................................... sid 8-9
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n Smått & Gott
Plockredaktör: Magnus Ornhammar

i kommunens  
tjänst

För dem med en total anställningstid hos Flens kommun i 25 år 
innebär det att man föräras med förtjänsttecken. Här är årets 
mottagare som samlades för en ceremoni på Hedenlunda slott  
31 januari i år.

Bakre raden, fr v: Malin Lundqvist, habiliteringsasistent, Marita Arola, 
överförmyndarhandläggare, Annelie Engvall, administratör, Angela 
Danielsson, habiliteringspedagog, Timothy Johansson, habiliterings
asistent, Anette Byström, undersköterska.

Främre raden, fr v: Elvy Stenberg, ekonomiassistent, Marie Franken
berg, telefonist/receptionist, Sofia Larsson, områdeschef, Svea Nielsen, 
arbetsledare, Johanna Cederqvist, förskollärare, Annette Lindgren, 
förskollärare, Patrik Pettersson, skolvaktmästare, Åsa Carnesten,  
biträdande rektor, Tarja Lehtonen, lokalvårdare.

Saknas på bild gör Margareta Lundh, undersköterska, AnnKristin 
Andersson, lokalvårdare, Helene Eriksson, vårdbiträde öppenvård samt 
Anders Jonsson, förtroendevald i 20 år. 

Även kommunfullmäktigeledamöter från den förra mandatperioden 
avtackades.

Under hösten har Claes Åsbrink 
skuggat sin företrädare på 
vd-posten, Jan-Åke Henriksson, 
för att få en smidig och effektiv 
ingång i sin nya tjänst. Officiellt 
tillträdde han sin post 1 januari 
2019.

Claes Åsbrink är 61 år gammal och 
bor i Eskilstuna.

– Jag och min fru Maria har åter
vänt till Eskilstuna och Sörmland  
efter en sjuårig sejour i Skåne.  
Annars har jag bott i Eskilstuna i 
hela mitt liv, säger Claes som även 
har två vuxna söner och två barn
barn i sin närmsta familj.

Hans bana inom fastighetsbranschen 
tog vid när han som gymnasie
ingenjör vidareutbildade sig inom 
ekonomi, bygg och fastighetsför
valtning.

– Jag har arbetat med fastigheter 
på olika sätt sedan 1986 och bland 
annat varit vd för de allmännyttiga 
bostadsbolagen i Torshälla och 
Enköping, säger Claes som även 
har vd för AQ Arkitekter i Eskilstuna, 
lokalförsörjningschef i Malmö samt 
fastighetschef i Lunds kommunala  
bostadsföretag på sin långa merit
lista.

Som traditionen bjuder är det  
Skridskodisco på Sportlovet. 
Onsdag 20 februari kl.17.00–20.00 
i GBhallen på Hammarvallen. Skön 
musik, discobelysning och skrid
skor och hjälmar att låna till alla.
Flens HC håller kiosken öppen med 
försäljning av dricka, kaffe, godis, 
korv m m. Välkomna!

Det blev en välbesökt Ljusfest för tredje året hos Idéfarmen i Dunker.  
Ljuskonstverk och installationer från 17 utställare dekorerade februari
mörkret utspridda på en 15 minuters vandring. I årets program upp
trädde Dunkers Donnor, Smederna från Radermachersmedjan och 
eldartisten Jacob Westin från Hölö.

Ny vd för FKAB 

Kulturutövare  
– SE HIT
Är du en kulturutövare som vill 
vara med och skapa meningsfulla 
aktiviteter för barn och unga i Flens 
kommun? Har du tankar och idéer 
om projekt inom ett kulturellt områ
de som du vill dela med dig av? Hör 
av dig till kultur@edu.flen.se

Dansant PRO 
i Bettna 

Ljusfest i Dunker
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PRO Bettna bildades 1975 och hyrde 
in sig i Föreningsborg 1994. Fyra år 
senare köpte man hela anläggning
en med föreningslokal, vaktmästar
bostad och en fin gammal taklagd 
utedansbana i parken.

PRO Bettna är en livaktig förening 
som arrangerar allt ifrån medlems
träffar med mat och underhållning 
till boule, bingo, resor, studiecirklar 
och inte minst en omfattande dans
verksamhet med cirka 15 danser 
årligen.

Trumfkortet är de sex danser på 
utedansbanan med tillhörande park, 
kaffestuga och kiosk med försäljning 
av kaffe, smörgås och varm korv, 
kryddat med Jannes chokladhjul.

Sommardanserna i Förenings
borg är en höjdare och lockar 
besökare och PROare från hela 
Sörmland med omnejd.

PRO Bettnas Danser 2019
Våren kl 13–16, torsdagar
• 24/1  Patrick Eklöf
• 21/2  Tomaz & Co
• 21/3  Kenneth Hertz
• 25/4  Bosse Frank
• 23/5  Lennartz

Sommardanser på utebanan
kl 14–17, torsdagar
• 13/6  Eklöfs Duo
• 27/6  Edwings
• 11/7  Lars Eriksson
• 25/7  Elisabeth Lord
• 8/8  Kjell Dahl
• 22/8  Edwings

Hösten kl 13–16, torsdagar
• 26/9  Patrick Eklöf
• 24/10  Lars Eriksson
• 21/11  Tomaz & Co
• 19/12  Lennartz

25år

SKRIDSKO-

DISCO
Eldartisten från Hölö Jacob Westin avlutade med en värmande eldshow.
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Både bredd och spets på

Flens Idrottsgala
Den 1 februari hölls Idrottsgalan på Skjortan i Flen där Flens Världsorkester 

stod för underhållningen. Runt 200 gäster minglade, skrattade, åt gott och 
hyllade unisont alla starka insatser inom Flens rika idrottsliv.

Brottaren Alexander Gustafsson 
vann både årets unga idrottare  
och fick stipendium.

Börje “Bala” Karlsson  
fick juryns hederspris.

Charleen Kami ur Flens 
Världsorkester.

Magnus Karlsson från Flen 
Sport & Hälsa IF vann årets 
organisationsledare.

Foto: Magnus Ornhammar

ETT STORT RÖSTNINGSDELTAGANDE  

MYNNADE UT I FÖLJANDE VINNARE:

Årets kvinnliga idrottare: 

Felicia Eklund, Flen Sport & Hälsa IF

Årets manliga idrottare: 

Filip Nilsson & Oskar Falk, Malmköpings IF

Årets idrottare med funktionsnedsättning: 

Lukas Örevik, Idrottsföreningen för alla handikappade

Årets eldsjäl: 

Thord Jansson, Malmköpings Gymnastikförening

Årets aktivitetsledare/tränare: 

Markus Känngård, IF Flen Taekwon-Do

Årets organisationsledare: 

Magnus Karlsson, Flen Sport & Hälsa IF

Årets ungdomslag/förening: 

Malmköpings Gymnastikförening

Årets unga idrottare: 

Alexander Gustafsson, Huddinge Brottarklubb

Årets lag/förening: 

IF Flen Taekwon-Do

Juryns hederspris: 

Börje “Bala” Karlsson

STIPENDIATER:

Ung Ledare: 

Anna Eriksson, Mellösa RK

Idrottsstipendium: 

Alexander Gustafsson, Huddinge Brottningsklubb

Ledarstipendium: 

Thord Jansson, Malmköpings Gymnastikförening  

samt Ann Lund, Friskis & Svettis

Besök flen.se för att se fler bilder från kvällen  

och samtliga vinnare.

Flen Taekwon-Do vann årets förening.

Caxton Njuki var galans konferencier.
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Arbetet på Landsvägsgatan som det såg ut i januari.

Flens kommun, Sörmland vatten  
och avfall AB och Triab har kommit 
överens om att avbryta projektet 
Landsvägsgatan i Malmköping.

Arbetet i projektet kommer att stoppas 
när:

1. Etapp 1 och 2 (från Järnvägsgatan  
till Källgatan) är helt klara, med  
undantag för asfaltering av 
Garvare gränd.

2. VA-ledningarna samt vägens 
grundläggning i etapp 3 (från Käll-
gatan till Värdshuset) är helt klar.

3. Vägen på etapp 3 är återställd till 
körbart skick.

 Beläggningsarbetet på etapp 3 samt  
på Garvaregränd inväntar våren och gynn-
sammare väderlek.

– Det finns flera anledningar till att vi 
gemensamt har valt att fatta detta beslut. 
Den viktigaste anledningen är att de 
ansvariga på samhällsbyggnadsförvaltning-
en i Flen inte är nöjda med att projektet 
har försenats och att det har blivit mycket 
dyrare än beräknat på de genomförda etap-
perna. Vi måste ta ett omtag för att försöka 
hålla tidplanerna i resten av arbetet och 
säkerställa att den kvarstående byggnatio-
nen kan genomföras inom beslutad budget. 

Den genomförda projekteringen, gjord 
av annan part, har inte tagit hänsyn till 
omgivningens förutsättningar på ett till-
fredsställande sätt, vilket vi för en dialog 
med projektören om just nu, säger Björn 
Rabenius, förvaltningschef för samhälls-
byggnadsförvaltningen.

– I flertalet av våra projekt där vi byter 
ut gamla VA-ledningar överraskas vi av 
ledningar som inte finns dokumenterade 
och kräver ytterligare utredning. Projektet 
med Landsvägsgatan är inget undantag. 
Projektet har utöver detta drabbats av en 
hel del annat oförutsett som har lett till 
förseningar och fördyringar.

Några av dessa oförutsedda händelser är:
• Förekomst av stenkolstjära i befint-

lig asfaltsbeläggning, vilket kräver 
medverkan av miljökontoret och 
extra försiktighet vid hanteringen.

• Markförhållanden som var andra 
än vad som var bedömt utifrån den 
geotekniska undersökningen orsa-
kade en långsammare framdrift.

• En dieselförorening upptäcktes i 
marken som krävde en omfattande 
sanering.

• En gammal gårdsbrunn hittades, 
som krävde en kulturmiljöutred-
ning från Länsstyrelsen.

På grund av att projektet har blivit myck-
et mer komplext har ändringar i arbetet 
dragit ut på tiden och extra ledningsre-
surser satts in, vilket gjort det omöjligt för 
entreprenören att slutföra projektet inom 
given budget och tidplan.

Trots dessa omständigheter är etapp 1 
till 3 utförda till full belåtenhet.

Det som sker nu är att samhällsbyggnads-
förvaltningen kommer att projektera om 
de kommande etapperna på ett sådant sätt 
att projektet löper mindre risk att drabbas 
av ytterligare förskjutna tidplaner från 
det att bygget kommer igång igen. Resten 
av gatan ska också få en utformning som 
ansluter väl till de tidigare etapperna och 
den kulturhistoriska miljön, och som inte 
riskerar äventyra ekonomin. Det handlar 
bland annat om att göra förändringar i 
höjdsättning och att se till att anslutning-
arna mellan vägen och sidoområdena 
studeras mer noggrant än tidigare, säger 
Björn Rabenius.

Flens kommun 
Sörmland vatten och avfall AB 

Triab

Fo
to

: M
ag

n
u

s O
rn

h
am

m
ar

Omprojektering pågår

5



Nya medborgarlöften 
påskrivna
Vad innehåller medborgarlöftet och 
vad betyder det för medborgarna? 
Medborgarlöftet är en del av samverkans-
överenskommelsen mellan polismyndig-
heten och Flens kommun och handlar 
om långsiktigt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Majoriteten av 
kommuninvånarna upplever att de känner 
sig trygga och trivs i sitt område. Dock 
upplevs det största problemet vara otrygg-
het på kvällen i orternas centrala delar, 
främst orsakat av individer och ungdomar 
som samlas i grupper. Bristen på närvaran-
de vuxna och aktiviteter för unga gör att 
det kan upplevas som gängbildning och att 
det blir stökigt. 

Polisen och kommunens övergripande mål 
är att på sikt öka tryggheten och minska 
risken för att bli utsatt för brott. Fokus i 
detta medborgarlöfte kommer att ligga på 
ungdomar, drogförebyggande arbete och 
trafiksäkerhet. Se medborgarlöftet i sin 
helhet på Flen kommuns hemsida.

Under våren kommer även ett nytt, 
treårigt, samverkansavtal mellan polis och 
kommun att tas fram som ska ta vid när 
det gamla går ut 30 juni i år. 

Trygghetsvandringar
En del av medborgarlöftet är att arrangera 
minst fem trygghetsvandringar i kommu-
nen under 2019. 

Trygghetsvandringens syfte är att 
identi fiera och åtgärda platser som upplevs 
otrygga. Detta görs tillsammans med invå-
nare som bor i, och känner till, det berörda 
området och är mycket uppskattat av våra 
invånare. 

Mer konkret studerar man till exempel  
buskage, belysning, tillgänglighet, ut-
smyckning, klotter, skadegörelse, gång-
tunnlar, lekplatser, bänkar, parkerings-
platser, hållplatser m m. Synpunkter och 
förslag på åtgärder förmedlas sen till 
berörda beslutsfattare. En del åtgärder kan 
hanteras av kommunen eller kommunala 

bolag, andra åtgärder tas vidare med andra 
myndigheter såsom Trafikverket och 
Länstrafiken eller privata fastighetsägare. 
Protokollen från vandringarna går att hitta 
på kommunens hemsida.

Under hösten hölls trygghetsvandringar  
i Hälleforsnäs, Flen och Sparreholm.  
I februari och mars månad kommer 
ytterligare tre trygghetsvandringar att 
genomföras i orterna Vadsbro, Bettna 
och Skebokvarn. Bygderåden på orterna 
ansvarar för att bjuda in invånare. 

För att få olika perspektiv på trygghet är 
det bra om gruppen som vandrar är väl 
sammansatt med människor av olika kön, 
ålder och etnicitet, som har olika bakgrund 
och gärna olika former av funktionsned-
sättningar. Målet är minst 50% kvinnor, 
gärna även barn och ungdomar.

Jessica Ekermann
Samordnare brottsförebyggande arbete/ 

Ortsutveckling

Nya medborgarlöften 
påskrivna
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Den 11 februari undertecknades det förnyade medborgarlöftet av Flens  
kommunchef Håkan Bergsten och lokalpolisområdeschef Liselotte Jergard.

Kommunchef Håkan Bergsten intervjuas i 
direktsändning av Sveriges Radios reporter 
Linnea Svensson vid undertecknandet av 
medborgarlöftet. Till höger i bild, lokalpolis-
områdeschef Liselotte Jergard.
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Resurscentrum tar emot personer 
med beslut om daglig verksamhet och 
sysselsättning enligt LSS eller SoL. 
Beslutet grundar sig i att personen har 
någon form av funktionsnedsättning.

Vår uppgift är att ordna sysselsättning och 
praktik som så långt som möjligt match-
ar personens förmåga, motivation och 
intresse. Vi har flera verksamheter inom 
Resurscentrum; vi hjälper kommunen 
med tvätt, viss sophantering, fixartjänst, 
café-verksamhet med mera. Några har 
enskild placering/praktik på ett företag, 
så kallad ”Individintegrerad”. Det ger in-
dividen en chans att prova på och utmana 
sig själv samtidigt som arbetsplatsen får 
en mycket motiverad arbetskamrat. Vi på 
Resurscentrum finns med och stöttar och 
anpassar så att det fungerar. För en del 
kan praktiken även leda till någon form av 
anställning.

Robin är en uppskattad medarbetare på 
Frutorps återvinningscentral sedan 2014 
och en av dem som har en individintegre-
rad plats via LSS. Han valde att praktisera 
här när han gick på gymnasiet och tyckte 
arbetet verkade intressant. Han tycker 
om att träffa folk och det får han göra en 
hel del då han jobbar och så är det ”roliga 
gubbar” att arbeta med.

– Jag är bra på kundkontakt, många frågar 
efter mig när de kommer hit och väljer mig 
i första hand. De tycker jag är snäll och 
hjälpsam, säger Robin vars arbetsuppgifter 
skiftar. 

Nu när det är vinter är det snöskottning 
som gäller, det måste vara enkelt för kun-
derna att komma åt att slänga och sortera. 
När det inte ligger snö sopar han och håller 
rent runt containrarna. 

Robin har en container han basar lite 
mer över än de andra och kollar så att folk 
inte lagt in skräp. Den tillhör Reco, second-
handbutiken som drivs av Resurscentrum. 
Han ser till att lyfta in grejerna så att fler 
kan komma åt att ställa in saker och sorte-
rar ut sånt som troligen inte är säljbart. 

Han hjälper kunder hitta rätt när de ska 
sortera sitt skräp och håller koll om någon 
container blir full. Men arbetsuppgifterna 
kan vara lite av varje.

Jörgen, Robins kontaktperson på 
återvinningscentralen, är mycket nöjd med 
Robins arbetsinsats. 

– Han frigör mycket tid för oss till att 
göra annat. Vi har dessutom roligt ihop.

Både Jörgen och Robin upplever att de 
har ett bra stöd från Resurscentrum om 
det behövs.

Den regelbundna kontakten från 

ResursCentrum är viktig då det är de som 
har ansvar för arbetsmiljön och ansvarar 
också för att, vid behov, stödja och hjälpa 
individen vidare i sin utveckling på arbetet.

Kontakta oss om du är intresserad!
Lina Lindskog, verksamhetschef  
Resurscentrum, Tel: 0157-43 08 00

Är ni smarta och modiga  
på er arbetsplats?

Smarta och modiga arbetsplatser  
i Flen som vi har samarbete med:

• ICA Kvantum
• Netto
• Sörmlands vatten
• Malmköpings Wärdshus
• Flens Data
• Förskola Sjögården Flens kommun
• Café skjortan
• Samhall och de företag som anlitar dem
• Kulturskolan Flens kommun
• ResursReklam
• Precima

Fakta

!

Vi på Resurscentrum söker er som vill: 

• få ökad kunskap och tolerans och därmed bättre 

arbetsmiljö.

• få medarbetare som arbetar lika bra och ibland  

t o m bättre med specifika uppgifter.

• ta ansvar för samhällsutvecklingen i närområdet  

du verkar och bor i.Robin Bergström, två från höger, trivs alldeles utmärkt på sitt jobb på återvinningscentralen.  
Fr v: Lars Lilja, Jörgen Godske, Robin Bergström och Mats Wallin. Foto: Magnus Ornhammar
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AKTUELL UTSTÄLLNING 
Gun-Britt Karlsson och Annelie  
Ekstrand, 7 feb–12 mars
Med bakgrund i olika städer och yrkesliv 
flyttade GunBritt Karlsson och Annelie 
Ekstrand, oberoende av varandra, till 
Flen i mitten av 00talet. Intill Mellösa
sjön blev de grannar och började även 
att arbeta tillsammans som målarkol
legor. Sedan dess har de haft en rad 
utställningar tillsammans och de är båda 
medlemmar i Konstrundan Sörmlands 
hjärta. I Flens biblioteks gallerirum visar 
de nu upp verk i akvarell med inslag av 
blandteknik.

KOMMANDE UTSTÄLLNING
Carina Hahne, 14 mars–16 april
Carina Hahne har under flera decennier 
uttryckt sig i olika visuella tekniker – så 
väl textilt som i måleri med breda pens
lar eller kniv. Carina Hahne är medlem 
i Konstrundan Sörmlands hjärta. De 
bilder som nu visas upp i gallerirummet 
är i akryl och tusch.

Bilden växer fram i en lång
sam, meditativ process. Jag 
vill lämna till betraktaren att se 

och upptäcka linjer och former och kan
ske bli överraskad. Därför kan många av 
mina konstverk hängas i stående eller 
liggande format, beroende på hur man 
själv väljer att se dem.
 // Carina Hahne

KONST OCH SOPPA
Välkommen till KULTURLÖRDAG i 
Konstgalleriet Hälleforsnäs 9 mars  
kl 12–14.

Utställande konstnär Linda Lasson 
kommer och berättar om utställningen, 
sitt konstnärskap och sina inspirations
källor. Samtidigt serverar vi en god 
soppa med bröd och ost.

Föredrag och soppa 75:.  
Förhandsanmälan senast 6/3 till  
karin.ogren@flen.se  
Ta med en vän och kom!

kulturens värld
På gång i

Konstverk av Annelie Ekstrand.
Konstverk av Gun-Britt Karlsson.

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM
Sedan återinvigningen i höstas har utställningarna avlöst varandra och olika genrer av kreativt  
skapande har visats i Flens biblioteks gallerirum. Året började med en utställning av tecknaren och  
målaren Reza Rajabi och följs nu av akvarellmålarna GunBritt Karlsson och Annelie Ekstrand.

Konstverk av Carina Hahne.
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Konstverk av Lena Cedergren.

LENA CEDERGREN – SKULPTUR
Lena Cedergren är verksam som 
skulptör på Hven, ön som ligger i sundet 
mellan Danmark och Sverige utanför 
Landskrona. Här är hon även född och 
uppväxt.

Lena Cedergren är utbildad vid KV:s 
Konstskola i Lund och Forum Konst
skola i Malmö 1980–85. 

I Konstgalleriet Hälleforsnäs kommer 
hon att visa skulpturer både i brons och 
bränd lera. Modeller för skulpturerna 
är oftast djur; olika kattdjur, hundar och 
hästar. Hästar upptar också en stor del 
av Lenas liv vid sidan av konsten, i famil
jen ingår 8 stycken ardenner, som hon 
både kör med och rider klassisk dressyr. 

Vi ser med spänning fram emot  
hennes utställning i Konstgalleriet  
Hälleforsnäs med vernissage, lördag  
30 mars, kl 10–14. 

Utställningen pågår t o m 19/5. Öppet: 
Fredag 11–17, lördag–söndag 10–14. 

OBS! Stängt långfredag 19/4.

Vårens  
utställning
I KONSTGALLERIET  
HÄLLEFORSNÄS
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Axel Johnsson vågar satsa på och i 
Hälleforsnäs. I mitten av januari slog 
han upp portarna till Bruksrestaurang-
en på Bruket.

Restaurangen ligger i de nyrenoverade 
konferens- och köksdelarna ovanför Jürss 
Mejeri, här serveras luncher tisdagar till 
lördagar och de har dessutom öppet på 
fredagskvällar där planerna är att också ha 
underhållning av något slag.

– Det blir en fast lunchmeny med à la 
carte och dagens tips. Resterande tid kan 
man boka lokalerna för privata arrang-
emang, de är perfekta för stora fester 
som bröllop eller företagsfester, säger en 
förväntansfull Axel Johnsson dagen innan 
premiären för verksamheten som även er-
bjuder catering och satsar på konferenser.

– Tanken från början var att bara ha  
öppet för fasta sällskap och konferenser 
men i och med att vi ändå är här kan vi 
erbjuda luncher också. Luncherna är bra 
goodwill och marknadsföring för lokalerna,  
säger han som inte heller är oäven om mer 
kvällsöppet.

– Om det efterfrågas så absolut, men det 
har jag svårt att se nu i början. Man får ta 
det lite försiktigt, jag har inte jättestora 
resurser men vi får se hur det utvecklar sig.

Vad är det för slags mat gästerna kan 
vänta sig?

– Det är fokus på Sörmländskt, ekolo-
giskt och kravmärkt med humana priser 
jämfört med andra restauranger som 
levererar på en nivå. Det är säkra kort 
man försöker göra väl med bra råvaror. Är 
maten bra så kommer folk, även om det 
kan ta ett tag.

Ett exempel ur menyn är Sörmländskt 
isterband från Stallarholmen – på tal om 
närproducerat.

– Den sålde faktiskt bäst av allt när jag 
var i Sparreholm, säger Axel som kanske 
är känd för kommuninvånarna främst från 
just Sparreholm där han tidigare drivit 
hotell, café och catering på Sparreholms 
slott.

– Det var en ny upplevelse och en 
utmaning. Sedan dök det här upp, jag åkte 

hit men blev inte jätteexalterad först, det 
var ju i dåligt skick. Men jag hörde att 
kommunen ville satsa här ute och det är ju 
alltid en risk vart man än försöker etablera 
något, säger Axel som hyr restaurangdelen 
av Flen Kommunfastigheter.

Idag är det en helt annan sak, lokalerna 
har genomgått en helrenovering och köket 
har allt vad som krävs.

– Det är första gången jag drivit något 
sådant här stort själv, nu känns det att det 
är på ”the edge” för mig.

Erfarenhet av att driva eget har han 
dock gott om från sin roll som kökschef 
och gästarbetare på finkrogar i till exempel 
London. 

– Man får väldigt mycket ansvar på sina 
axlar då, man har en piska på ett annat sätt 
än nu när det är jag som får piska mig själv.

Är du nyfiken på mer om restaurangen 
finns Facebooksidan Hälleforsnäs Bruks-
restaurang samt Instagramkontot Bruks-
restaurangen.

 Magnus Ornhammar

Axel Johnsson är förvän-
tansfull inför satsningen 
med Bruksrestaurangen  
i Hälleforsnäs.
Foto: Magnus Ornhammar

Restaurangsatsning  
på Bruket i Hälleforsnäs
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Sedan årsskiftet har även Sörmland 
anslutit sig till stora delar av övriga 
landet och bildat en region, Region 
Sörmland.

Det har länge funnits planer på region-
bildning i krokarna kring Sörmland, men 
de tidigare planerna på en storregion med 
flera omkringliggande län skrinlades och 
det blev till slut det mindre formatet med 
enbart Sörmland.

Regionen är en sammanslagning av 
Landstinget, Regionförbundet och Kollek-
tivtrafikmyndigheten där regionledningen 
sitter i Nyköping. Länsstyrelsen är statligt 
styrd och kvarstår men en del av dess an-
svarsområden har flyttats över till den nya 
regionen. Det nu avvecklade Landstingets 
logga, den röda näckrosen, fick leva kvar 
och är numera regionens logga.

En av anledningarna till regionbildandet 
är att det regionala utvecklingsarbetet 
nu sköts av en organisation istället för av 
flera. Det ska göra arbetet smidigare och 
effektivare och ge Sörmland ett tydligare 
och starkare ledarskap. Ett exempel på ef-
fektiviseringen är skapandet av en regional 
utvecklingsnämnd där man slagit ihop två 
tidigare styrelser till en nämnd.

Region Sörmland har ett direktvalt 

fullmäktige, tidigare valdes regionala 
företrädare till Landstinget och politikerna 
i Regionstyrelsen utsågs av kommunerna 
och Landstinget. Detta ger ett tydligare 
politiskt ansvar och mandat regionalt.

Ett annat skäl är att regionen får en 
starkare ställning som samtals- och 
förhandlingspart med staten och andra 
intressenter som omkringliggande län. De 
nio Sörmländska kommunerna samordnar 
nu sina insatser och helheten blir större än 
summan av delarna.

Alla som jobbade på Regionförbundet 
och med kollektivtrafiken erbjöds anställ-
ningar i den nya regionen och majoriteten 
av dem har valt att följa med in i den nya 
organisationen. 

Det är ganska exakt två år sedan förbe-
redelsearbetet inleddes med en politisk 
styrgrupp och en tjänstemannaledning där 
bland andra den tidigare kommunchefen i 
Flens kommun, Cecilia Vikström, ingick. 

Därunder fanns ett flertal olika projekt-  
och arbetsgrupper med personer ur 
Region förbundet, Landstinget och Sörm-
lands kollektivtrafikmyndighet och dess-
utom ett stort nätverk av kommun chefer, 
ekonomichefer, jurister och kommunika-
tionschefer.

Så vad innebär det då för nyheter för 
Flens kommuns invånare? 

– I den kortsiktiga vardagen kommer 
man inte märka av någon skillnad, men 
långsiktigt kan det bli en utveckling. Det 
skiljer till exempel inte i hur vi beställer 
kollektivtrafik, men det blir en enklare 
samverkan och på sikt kommer närings-
livets och turismens utveckling påverkas 
och kopplingen mellan utvecklingen 
regionalt och det kommunala kommer bli 
starkare, säger Flens kommunchef Håkan 
Bergsten.

Magnus Ornhammar

Du kan läsa mer om regionen på hemsidan  
regionsormland.se

Region Sörmland
• Invånarantalet i Region Sörmland uppgår till 

nästan 300 000 och i den största staden, 
Eskilstuna, bor knappt 70 000 av dem.

• Befolkningstätheten i regionen är dubbelt så 
stor som Sveriges i stort.

• 50% av regionens area består av produktiv 
skogsmark, 18% är åkermark och 14% är 
vatten.

Kommunerna starkare tillsammans

Region Sörmland sjösatt

De nio Sörmländska kommunerna bildar tillsammans Region Sörmland. Känner du igen platserna i bildmontaget? Foto: Montage

!
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Tänkt på det här innan du ska bygga i 
sommar
När du vill bygga en ny byggnad eller bygga 
till måste du oftast söka bygglov eller gör 
en anmälan hos kommunens byggnads-
nämnd. Vid vissa andra ändringar och 
ombyggnader måste du också söka bygglov 
eller göra en anmälan.

Varför ska man söka bygglov eller göra 
en bygganmälan?
För att kunna säkerställa din och dina 
grannars boendemiljö utifrån människors 
hälsa och säkerhet. Det som byggs finns 
kvar under lång tid och berör ofta många 
människor. Därför ställer samhället vissa 
krav på det som byggs. Du hittar reglerna 
på kommunens hemsida www.flen.se samt 
på Boverkets hemsida, www.boverket.se

När behöver du söka lov?
Du behöver vanligtvis söka bygglov för att
•   bygga till eller bygga en ny byggnad men 
det finns undantag
•   göra vissa ändringsåtgärder, till exempel 
använda en byggnad på ett nytt sätt eller 
ändra utseendet på byggnaden genom att 
till exempel byta fasadmaterial
•   riva en byggnad eller en del av byggnad
•   ändra tomtens utseende, till exempel 
genom att schakta bort eller fylla på jord

När behöver du göra en anmälan?
Du behöver inte bygglov men måste  
göra en anmälan få ett startbesked innan 
arbetet påbörjas för att
•   bygga ett så kallat attefallshus, maximalt 
25 kvadratmeter och 4,0 meter hög från 
marken till taknocken
•   göra en tillbyggnad på högst 15 kva-
dratmeter, dock ska tillbyggnaden inte 
bli högre än det befintliga bostadshusets 
taknockshöjd
•   bygga högst två takkupor
•   installera eldstad eller rökkanal

Om du har frågor kan du alltid vända  
dig till byggnadsnämnden eller samhälls-
byggnadsförvaltningen i Flens kommun,  
vi hjälper dig gärna.
Telefon 0157-43 03 03 (telefontider)
samhallsabyggnad@flen.se

Bygd och stad i balans

Planerar du 
bygga nytt 

eller om?
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Vid vissa andra ändringar och ombyggnader måste du  
också söka bygglov eller göra en anmälan.
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Den nya devisen för arbetet med att utveckla våra orter och 
landsbygden mellan orterna är bygd och stad i balans. 

Förutom dialogen med kommunens alla orter sker också en 
regelbunden dialog mellan kommunen och Bygdenätverket i 
Sörmlands hjärta, nätverket som består av kommunens bygderåd 
eller motsvarande samorganisationer. Det som rör den enskilda 
orten avhandlas i dialogmöten med den lokala samorganisationen, 
oftast ett bygderåd, medan det som har en mer övergripande 
karaktär sker i dialog med bygdenätverket. 

Det finns frågor där bygdenätverket utsett representanter som 
tillsammans med kommunala tjänstemän bildat en arbetsgrupp. 
En sådan grupp jobbar med skyltning och framför allt de s.k. 
välkomstskyltarna som finns vid infarterna till de större orterna. 
Det jobbas på att under året få sådana skyltar på alla orter. 

Vid bygdenätverkets senaste möte utsågs representanter till  
en trafikgrupp där framför allt säkerhetsfrågor kopplade till 
trafik ska behandlas. Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning 

kommer att representeras av berörda tjänstemän som kommer 
att sortera och prioritera i de frågor och problem som lyfts fram. 
Det finns redan ett antal punkter som kommit fram under de 
trygghetsvandringar som genomförts. När det gäller trafik så är 
det ofta Trafikverket som är väghållare och dialog med dem har 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I andra fall är det kommunen 
och det finns även vägar där vägsamfälligheter ansvarar. Vem som 
är väghållare var kan du se på interaktiva kartor på https://flen.
se/om-flen/ortsutveckling och så klickar på aktuell ort. 

Förutom detta kan nämnas att det nyligen bildats ett bygderåd  
i Hälleforsnäs, vilket är glädjande. De har verkligen rivstartat.  
I Flens stad fortsätter arbetet med att bilda en liknande sam- 
verkansgrupp.

Carl-Fredrik Swensson
Avdelningschef Fritid / Ortsutvecklare
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Tiina Risberg är spindeln i nätet på 
hemtjänsten som i motsatt till de flesta 
spindlar är en väldigt uppskattad 
sådan. 

Den senaste mottagaren av Guldhjärtat 
jobbar som samordnare på hemtjänsten i 
Hälleforsnäs, Mellösa och de delar av Flen 
som kallas område tre. Den tjänsten har 
hon haft i snart sex år nu, men hon har 
varit verksam inom kommunen bra mycket 
längre än så.

– Det blir i 25 år nästa år, jag började 
som elevassistent efter att jag tagit studen-
ten -89. Sedan har jag fått barn emellan, 
varit i Katrineholm och Malmö lite innan 
jag kom tillbaka. Just här i Hälleforsnäs 
har jag jobbat i säkert 20 år, först som 
undersköterska innan jag fick tjänsten som 
samordnare, säger Tiina som om någon 
känner till området hon verkar i, uppväxt i 
Hälleforsnäs som hon är.

– Absolut, den här gruppen och platsen 
kan jag utantill, den kan jag åka på mitt i 
natten utan att tänka. Jag trivs jättebra,  
jag har världens bästa kollegor och det är 
det som gör att man orkar med när det 
är som tuffast. Man blir ju lite ekorren i 
hjulet, man har många olika funktioner 
och koll på mycket åt alla håll, jag trivs 
utmärkt. 
Vad gör en samordnare på hemtjänsten?
– Som samordnare planerar man dels 
de dagliga insatserna hos våra brukare, 
bemannar upp när någon är sjuk, tar emot 
beställningar från myndigheten, bistånds-
handläggarna. Oftast har man första 
kontakten med vederbörande och ser 
vilken dag som passar bäst. Sedan tillkom-
mer saker som personalschema, fakturor 
och annat, det blir väldigt brett, säger Tiina 
som även om tjänsten är mestadels av 
administrativ karaktär också kommer ut 
till brukarna ibland.

– Jag är ute om det skulle behövas, om 
det krisar går jag ut. 

Tiina planerar arbetsdagarna för nära 
30 anställda plus timanställda. I hennes 
område har de ungefär 250 brukare.

– Det svåraste kan vara när många är 
sjuka, att få ihop dagen och hitta folk när 
det kommer epidemier med influensa. När 
jag sitter på tåget till jobbet (Tiina bor i 

Eskilstuna) brukar jag kolla var jag behövs 
mest på morgonen när det börjar plinga i 
telefonen, säger Tiina som har en arbets-
plats i Hälleforsnäs och en hos personalen 
i Flen.

– Hemtjänsten har jag alltid tyckt varit 
otroligt roligt att jobba med, att komma 
hem till någon och hjälpa dem. Jobbet har 
sin stress och sina krav, men det har alla 
jobb, så jag har trivts mycket bra här och 
man får så mycket tillbaka, säger Tiina och 
skickar med ett stort tack.

– Jag är otroligt glad och stolt över att 
jag fått det här guldhjärtat. Det delar jag 
med alla mina kollegor och medarbetare 
som gör ett fantastiskt jobb. Alla i hem-
tjänsten är värda varsitt guldhjärta.  
Tusen tack!

Magnus Ornhammar

Nominering
Utan Tiina skulle vår vardag aldrig 
fungera, hon hälsar oss välkomna på mor-
gonen och får oss att tycka det är roligt 
att gå till jobbet trots att det ibland är 
väldigt tufft. Tiina gör vår vardag mindre 
stressig, med stor förståelse för oss och 
vår arbetsmiljö, lyssnar hon på oss och 
får oss att känna oss välbehövda. Tiina 
ställer alltid upp och får vår arbetsplats 
att vara den bästa, med det höjer hon 
även oss.

Guldhjärta med koll 
på hemtjänsten
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Guldhjärtat

Kommunchef Håkan Bergsten delade ut Guldhjärtat till hemtjänstsamordnaren Tiina Risberg, till höger i 
bild. Mellan dem står Ida Olofsson, områdeschef hemtjänsten.

Guldhjärtat  
Så nominerar du:
Vilken medarbetare gör  
skillnad i Sörmlands hjärta?
Har du träffat Flens kommuns bästa med 
ar betare? Gör din kollega varje dag på jobbet 
fantastisk? Är din chef på kommunen någon 
utöver det vanliga? Nominera då denne till 
Guldhjärtat! Både medborgare och med 
ar betare är välkomna att nominera. 

Skriv och berätta varför just den du nomi
nerat förtjänar att prisas för sin insats på 
jobbet. Lägg stor vikt på att skriva en utförlig 
nominering, då denna ligger till grund för 
vem som utses till vinnare. Glöm inte ditt 
eget namn och vilken relation du har till den 
du nominerat. 

Maila till  
kommunikation@flen.se och  
skriv ”Guldhjärtat” i ämnes raden,  
eller skicka via post till:  

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

!

Tiina Risberg
Ålder: 49
Familj: Två tonåringar
Bor: Eskilstuna
Fritid: När barnen spelade hockey var det 
mycket med det, men försöker hålla igång lite 
med träning, sen umgås jag med familj och 
kompisar mycket. 
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Visste du att Riksteatern numera har 
en förening även i Flens kommun? 
Glimten fick en pratstund med  
Bengt Nilsson och Lasse Franzén  
från föreningens styrelse.

I mars 2018 bildades föreningen som 
sedan dess hunnit med att arrangera två 
föreställningar under premiäråret och den 
tredje, Tjechovs ”Frieriet”, framfördes av 
Panikteatern i Folkets hus i Sparreholm i 
början av februari i år.

– Den första hade vi i TEA-lokalen under 
Fest i Flen, då kom det ett 30-tal personer, 
de flesta från Katrineholm, Flensborna är 
lite svårflörtade, säger Bengt.

Riksteatern kan beskrivas som en 
nationellt nätverk av olika teatergrupper 
med en turnerande nationalscen som har 
40 000 medlemmar i över 230 riksteater-
föreningar. 

– Varje förening har möjlighet att se ut-
budet och beställa uppsättningar till rabat-
terade priser. De har föreställningar från 
hela landet, allt från små enmansshower 
till stora uppsättningar som kanske kostar 
100 000, säger Lasse.

Föreningen i Flen är alltså inte en grupp 
med egen ensemble utan fungerar som 
en arrangör. Men även om utbudet kan 
vara teaterproffs från Luleå, Enskede eller 
Trelleborg, är det inte en smal sak att få de 
mest populära uppsättningarna till Flen.

– Om man ska få in de större måste man 
vara ute så väldigt långt i förväg och det 
ställer till det lite för oss eftersom vi inte 
har ekonomin nu och måste ha garantier 
att inte gå med förlust, säger Lasse.

I dagsläget har föreningen 30-talet med-
lemmar som vardera betalar 150 kronor. 
Föreningen lever på medlemskapsavgifter, 
entrébiljetter samt ekonomiskt stöd från 
kommunen. 

– Som målsättning har vi att utveckla 
kulturen här i Flen, att kunna få in mer 

teater och kultur i kommunen. Vi kommer 
göra vad vi kan för att sprida kunskapen 
om att vi finns och vi vill skapa intresse, 
säger Lasse.

De kommer även försöka få företag i 
kommunen att gå in som medlemmar, då 
till aningen högre avgift, eller med annan 
form av sponsring.

– Vi försöker med vår ekonomi att köpa 
in billigare föreställningar och tanken är 
att täcka in alla kommundelar, vi håller 
på och inventerar vilka scener som finns i 
kommunen. Är du teaterintresserad tjänar 
du snabbt in medlemskapet, det ger rabatt 
på alla Riksteaterns föreställningar i hela 
landet, säger Bengt.

Magnus Ornhammar

Panikteatern framförde Frieriet på Folkets Hus i Sparreholm nyligen. Bilden, som visar P-A Strand och 
Maud Nyberg, är tagen vid ett tidigare framträdande. Foto: Rolf Nodén

Riksteatern
bildades 1933 och har 40 000  
medlemmar i drygt 230 lokala  
föreningar.

I varje län finns en regional  
Riksteaterförening som funge
rar som ett samverkansorgan 
för de lokala teaterföreningarna.

Läs mer om Riksteatern i 
Sörmlands hjärta via deras 
Facebooksida.

I Flens kommun finns en mångfald av föreningar.  
Det ger oss möjligheter till en aktiv fritid inom 
många områden, som idrott, natur, friluftsliv, 
körsång, dans, teater och mycket mer.

Föreningslivet stöds på olika sätt. Genom bidrag,  
subventionerade hyror och genom olika samarbeten.  
Ett nytt politiskt kultur- och föreningsutskott är tillsatt 
2019 under Barn- utbildnings- och kulturnämnden,  
för att hantera ansökningarna.

Från år 2020 kommer ett nytt bidragsreglemente att 
träda i kraft där tanken bland annat är att öka dialogen 
med föreningarna. Har din förening idéer om framtiden, 
utveckling och samverkan. Hör gärna av dig! 

Vill du veta mer om föreningarna? 
Klicka dig fram till föreningsregistret  
via Flens hemsida:

www.flen.se 
 uppleva och göra
 föreningsliv
 föreningsregister

Kryssa för den typ av förening du söker, och 
klicka sedan på sök. Du kan även skriva in med 
egna ord och söka fram en specifik förening.

Vill du veta mer om föreningsbidrag?  
Information finns under flik, föreningsliv,  
på hemsidan.

Riksteatern – nu även i Flen

 

!

Föreningsliv – bidrag och stöd
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För dig som funderar på att starta ett 
företag, nyligen har startat ett före-
tag eller helt enkelt bara är nyfiken 
på hur det funkar att starta och driva 
ett eget företag – finns Nyföretagar-
centrum Västra Sörmland. 

Nyföretagarcentrum anordnar en 
utbildning, Steget Till Eget, som ger dig 
en väldigt bra grund till hur man startar 
och driver ett företag. 

Utbildningen är fördelad på fyra avsnitt 
med fyra olika teman. Affärsplan, bud-
get och bokföring, trygghet och moms, 
marknadsföring och GDPR. Utbild-
ningen är kostnadsfri och du kan gå hur 
många gånger du vill. 

På Nyföretagarcentrum kan du  
också boka individuell rådgivning,  
där din företagsidé och ditt företag  
får fullt fokus. Även det är såklart 
kostnadsfritt samt med full sekretess. 
Nyföretagarcentrum håller till i Järn-
vägshotellet i Flen och där möter du 
rådgivarna Jocke Andersson,  
070 - 441 04 95 samt Thomas Lövgren,  
070 - 312 82 37. 

Du kan boka plats på utbildningen 
och/eller tid för individuell rådgiv-
ning på hemsidan. Skulle du önska en 
annan tid än de som går att boka så är 
du välkommen att kontakta någon av 
rådgivarna. 

Varmt välkomna!

Magnus Ornhammar

Rektorn för Bruksskolan och Kyrk-
skolan, Carolina Eriksson, fick en fin 
avskedspresent när hon avslutade  
sitt uppdrag i mitten av januari.

Skolinspektionen lämnade fläckfria 
rapporter efter sina besök på de båda 
skolorna under hösten.

–Uppdraget jag fick var att förbereda och 
visa utifrån rektorns planering, styrning 
och ledning av verksamheten. De har tittat 
på systematiskt kvalitetsarbete, hur vi når 
skollagens krav på kunskap och utbildning 
och det gör vi ju. Jag har verkligen längtat 
efter att Skolinspektionen ska komma för 
det ger ju en sådan bra skjuts och kvitto. 
De är ju inte nådiga om de finner brister, 
säger Carolina.

Att inte få några anmärkningar efter en 
inspektion är sällsynt.

– Skolinspektionens tidigare granskning 
från 2008 till 2012 var ganska dyster läs-
ning, det krävdes insatser av stor karaktär. 
Det vi har gjort egentligen är att utgå från 
de gamla utlåtanden 2012 och det har varit 
mitt mål att driva Flen genom att inte 

få en enda anmärkning. Att då få avsluta 
med det är supercoolt, säger Carolina och 
utvecklar vad inspektionen tittat på.

– Det handlar om planering, hur det ges 
förutsättningar, hur jag följer upp våra mål 
och resultat och om det görs på rätt sätt. 
Men också att lärarna har bra förutsätt-
ningar för att kunna bedriva undervisning, 
så det är egentligen hela styrningen av 
skolan.

Carolina Eriksson har varit skolledare 
i Flens kommun i olika roller sedan 2011 
och går nu vidare till att jobba med yngre 
barn i en annan kommun. 

– Det har varit otroligt tacksamt att 
jobba i Flen. Det arbete som gjorts utbild-
ningsmässigt är fantastiskt och det är få 
kommuner som gjort en sådan satsning. 
Det har varit så roligt att ha fått vara med i 
det från början, säger Carolina som tror på 
Flens potential framåt.

– Det finns alla förutsättningar att bara 
växla vidare och de inspektioner som kom-
mer på andra skolor i Flen i vår kommer 
inte heller ha mycket anmärkningar. Jag 
tycker Flen har oförtjänt dåligt skolrykte, 
man ska inte bara mäta med procenten 
man ser i tidningar och rankningar, man 
ska in i verksamheten och känna av.

Magnus Ornhammar

Nyföretagar- 
centrum –  
Rådgivning för 
nyföretagare

11 januari lämnade Caroline Eriksson sitt uppdrag som rektor för Bruksskolan och Kyrkskolan .

Rektorn lämnar 
med flaggan i topp

Att inte få några an-
märkningar efter en 
inspektion är sällsynt.
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Jocke Andersson Thomas Lövgren

väldigt bra grund till 
hur man startar och 
driver ett företag

VÄSTRA SÖRMLAND
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Namn:
Cecilia Jonsson

Ålder:
27 (28 i mars)

Familj:
Ja, och pojkvän

Bor:
Katrineholm 

Arbete:
Jurist på socialför 
valtningen

Anställd i Flens  
kommun sedan:
Augusti 2018

SNABBA!8
1. Vad gör du på ditt jobb?

– Jag står för det juridiska perspektivet i olika processer 
inom socialförvaltningen. Det kan vara allt ifrån att arbeta 
fram underlag för beslut i nämnd, direkt rådgivning till hand
läggare, delta i olika samverkansprojekt med andra jurister  
i länet, exempelvis den länsgemensamma socialjouren.  
Jag är även med och utarbetar styrdokument för förvalt
ningens arbete och hjälper till att skriva och se över olika 
avtal, bland mycket annat.

2. Vad innebär det att vara jurist på socialförvalt-
ningen?

– Min främsta roll är att vara rådgivare och ett bollplank  
till organisationen. Såväl chefer som handläggare kommer 
till mig när de har frågor om hur de ska hantera juridiken i  
olika ärenden.

3. Vad gör dina arbetsuppgifter till ett av Sveriges
• viktigaste jobb?
– Det man sysslar med inom socialförvaltningen är i mångt 
och mycket myndighetsutövning mot enskild, vilket innebär 
att arbetet har en stor inverkan på människors liv. Socialför
valtningens ansvar är att tillgodose invånarnas behov av 
stöd och hjälp i olika avseenden och som jurist blir man en 
garant för objektivitet och rättssäkerhet i detta arbete.

4. Vad är roligast med ditt jobb?
– Variationen! Jag får ständigt frågor som jag inte  

har stött på tidigare och det utvecklar mig jättemycket i  
min profession. Tidigare har jag arbetat inom ett enskilt 
rättsområde och mot en och samma lagstiftning, men  
här får jag en otrolig bredd.

5. Vilka är de tuffaste utmaningarna?
– Variationen är inte bara det roligaste med mitt jobb, 

utan också en utmaning. Speciellt för en person som är 

prestationsdriven som jag är och vill kunna leverera svar  
på alla frågeställningar direkt. Utmaningen består i att jag 
nog aldrig kommer att kunna känna mig fullärd

6. Vilka egenskaper är bra att ha som jurist?
– Noggrannhet och tydlighet först och främst. 

Personer kommer till juristen för att få ett tydligt svar på 
hur de ska hantera en specifik fråga. Då handlar det såklart 
först om att noggrant utreda vad som gäller i frågan, och 
sedan att kunna ge ett tydligt svar till frågeställaren. God 
kommunikativ förmåga i både tal och skrift är därför även 
en förutsättning för att bli en bra jurist, tänker jag. Det är 
viktigt att kunna omvandla det rättsliga materialet så att det 
blir lättförståeligt för den som ska följa det, så att hon eller 
han vet vad den ska fästa störst vikt vid i en given situation.

7. Vilken är den största missuppfattningen om vad 
en jurist gör?

– De flesta tänker att en jurist direkt har svaret på alla deras 
juridiska problem. Att en jurist är någon som kan hela lagbo
ken utantill men så är det ju absolut inte. Något människor 
sällan tänker på är att juridik främst handlar om tolkning. 
Det är sällan som själva lagtexten är klar och entydig, utan 
det krävs allt som oftast en större eller mindre arbetsinsats 
för att kunna tala om vad som är gällande rätt i det konkreta 
fallet. För att ta reda på det kan man behöva konsultera 
lagens förarbeten, domstolspraxis och kanske till och med 
vetenskapliga utlåtanden om hur lagen ska tolkas och till
lämpas. Det är med andra ord tyvärr sällan jag kan leverera 
svar omgående, även om många förväntar sig det.

8. Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
Att jag önskar att de får ett bra år 2019!

 

Magnus Ornhammar
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Besök www.sormlandvatten.se för mer information.

Vi firar tio år!
I tio år har vi underlättat din vardag. Vi har levererat ditt dricksvatten,  
omhändertagit ditt avloppsvatten och hämtat ditt hushållsavfall.

Sörmland Vatten - tio år i din tjänst! Följ vårt firande på vår hemsida  
www.sormlandvatten.se och på sociala medier.

#sörmlandvatten10år

Flen har nytt kranvatten!
Invigningen av Flens nya kranvatten genomfördes den 12 januari. Vad tycker du 
om ditt nya kranvatten? Tagga din bästa kranvattenbild under #jag<3kranvatten 
och berätta vad du tycker.
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Biblioteken i Flens kommun
Sportlov: Ordsportpromenad 
Flens bibliotek måndag 18 februari-torsdag  
21 februari kl 10-19, fredag 22 februari 
kl 10-17 och lördag 23 februari kl 10-14

Bettna bibliotek måndag 18 februari  
kl 14-18 och torsdag 21 februari kl 14-18

Hälleforsnäs bibliotek tisdag 19 februari  
kl 14-18 och torsdag 21 februari kl 9-12, 15-18

Malmköpings bibliotek måndag 18 februari  
kl 9-12, 13-18 och onsdag 20 februari kl 13-17

Sparreholms bibliotek tisdag 19 februari  
kl 13-17

Vi bjuder in sportlovslediga barn från 6 år  
till ordsportpromenad. Lös rebusar, korsord, 
knep och knåp. Bokvinster lottas ut.

Bibliotekscafé 
Flens bibliotek
Onsdag 6 mars kl 19

Mats Uddin, författare uppvuxen i Flen,  
berättar om sin debutroman Viljans makt.  
En historisk och politisk spänningsroman.  
Den tar sin början 1906, då riksmarskalken  
får ett uppdrag som kommer att skaka om  
Sveriges historia.

Entré: 60 kr. Kaffe och kaka ingår.
Förköp: Flens bibliotek, tel 0157- 43 09 64

Flens Byggelement tillverkar lätta 
ytterväggar i trä och plåt till byggindustrin. 
Bolaget har idag cirka 75 medarbetare i 
produktionsanläggningen i Flen. Bolaget 
har en hög innovations- och servicegrad 
och strävar efter att sälja och leverera 
lösningar som ska minska kundens behov 
av transporter och effektivisera deras 
bygglogistik.

Bolaget grundades 2009 av Anette Pet-
tersson och bildades efter ett samarbets- 
avtal med JM AB som önskade effektivisera 
sin byggprocess genom att utöka inköp av 
utfackningsväggar till Mälardalsregionen 
och Norge. 
 Under det första verksamhetsåret pro-
ducerades endast väggelement i trä men 
redan under 2010 startades en av markna-
dens första produktionslina för plåtreglar. 

Produktionen har under åren varierat 
mellan 60 000–140 000 kvm väggelement/
år. Under de senaste åren har intresset 
för lätta ytterväggar växt vilket har lett till 

att bolaget i dag levererar sina produkter 
till de flesta av Sveriges Riksbyggare som 
PEAB, Skanska, NCC, Veidekke med flera.

En utfackningsvägg kan vara både isole-
rad och oisolerad och ha en stomme av trä 
eller plåt eller en kombination av både trä 
och plåt. Då väggen är en mycket vital del 
av byggets produktionscykel är kraven på 
kvalité och hög leveransprecision hårda. 
Många och höga lyft ställer stora krav på, 
och respekt för, säkerhet på både fabrik 
och byggarbetsplats.

Bolaget strävar efter en ständig utveck-
ling och anpassning till byggindustrins be-
hov och har genom åren lanserat ett antal 
nya vägglösning som ska öka effektivitet 
och logistik i framtida byggprojekt. 

Magnus Ornhammar

FöretagsFlen – Visste du att…?

Produktionen har under 
åren varierat mellan  
60 000 – 140 000 kvm 
väggelement/år.

Foto: Flens Byggelement
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Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar upp från www.flen.se
eller www.visitflen.se, där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där. Redaktionen väljer även ut publika 
evenemang från Evenemangsguiden till webbsidan, kommunannonsen och till sociala medier.

Evenemang
16 februari  – 12 april 2019

OBS!
Om du vill ha med ditt evenemang till nästanummer, lördag 13/4, måste det skrivasin på www.flen.se/evenemangsenast torsdag 28/3.

Sportlovs bowling
18–24 februari, Hammarvallen 1
Välkomna att sportlovs bowla hos 
oss. Måndag och fredag är det disco- 
bowling. Självklart finns det go fika 
och mat att köpa. Vet man att man  
ska komma så boka gärna på plats.
Arrangör: Flens bowlingcafé

Måndagscafé
18 februari 13:30-15:00, Prins Wilhelms 
Torg 1. Tema: Vintersports minnen.
Vi blickar tillbaka och minns höjd-
punkter i vintersport. Kaffe med 
smörgås serveras.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Helgesta Hembygdsförenings 
årsmöte
18 februari 18:00, Skebokvarnsgården
Årsmöte med sedvanliga mötesför-
handlingar. Dagordning och andra 
handlingar finns på plats. Därefter gör 
vi en minnesresa om Elis Fahlqvist, 
Skebokvarns revykung och skribent
Vi bjuder på kaffe/the, smörgås, kaka
Även nya medlemmar är välkomna!
Arrangör: Helgesta Hembygds-
förening 

Frimärksafton
19 februari och 19 mars 18:30-21, 
Sveavägen 3. Månadsmöte med 
Flens Frimärksklubb. Vi träffas i ABF/
LO Sveavägen 3 i Flen. 18:30–21:00. 
Frimärksbyte och andra filatelistiska 
spörsmål. Även vykortssamlare är 
välkomna. Intresserad av frimärken
 – varmt välkommen!
Arrangör: Flens Frimärksklubb

VECKA 9
Måndagscafé på Bron
25 februari 13:30-15, Prins Wilhelms 
Torg 1. Musikunderhållning i dag  
med ” Sega gubbar med harpor”.  
Vi serverar kaffe med smörgås.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Kulturutbud, konserter/ 
föreställningar
1, 2, 29, 30 mars, Teater Klämman
På Teater Klämman anordnar Fridals 
Kulturförening 60 härliga konsert/
föreställningsdagar under 2019, för 
uppdaterat program hänvisar vi till vår 
hemsida, där du kan se artister, skåde-
spelare och grupper som uppträder 
på vår scen.
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
Teater Klämman AB, ABF i Flen 
Kulturens och Folk You

IK Islandshäst Ridhustävling
2 mars, Hall Björkängs Gård
IK Islandshäst bjuder in till en rolig och 
fartfylld tävling i det vackra ridhuset 
på Björkängs Gård i Sparreholm. 
Arrangör: IK Islandshäst HB

Pianokonsert med Melissa  
Jacobson-Velandia
3 mars 16:00, Orrestagatan 8
Det dansanta dominerar Melissa 
Jacobson-Velandias pianoafton. 
Arrangör: Pianovision i Flen

VECKA 10
Måndagscafé på Bron
4 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1 
”Ett år med biodling” Gunnar Anders-
son från Malmköping berättar.
Vi serverar kaffe och smörgås.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Tisdagsträff
5 mars 14:00, Götgatan 10.
Marie-Louise och Berno Hallström ger 
ett sång- och diktprogram på temat 
”Han är min sång och min glädje”.
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Årsmöte med föredrag, Natur-
skyddsföreningen Flen
7 mars 19-21, Götgatan 4.  
Bo informerar också om projektet 
Floraväktarna som han ansvarar för  
i Sörmland. Välkomna!
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen i samarbete med Studiefräm-
jandet 

Kulturlördag i konstgalleriet
9 mars 12-14, Gamla bruket
Välkommen till Kulturlördag i Konst-
galleriet Hälleforsnäs! Utställande 
konstnär Linda Lasson kommer och 
berättar om utställningen, sitt konst-
närskap och sina inspirationskällor.
Arrangör: Kulturenheten i Flens 
kommun 

Afterski på Hotell Malmköping
9 mars 14-22:30, Hotell Malmköping
Ta liften upp för Malmabacken och 
skida till Hotel Malmköping som ligger 
på andra sidan höjden.I högtalarna 
spelas klassisk AfterSki musik och 
köket erbjuder klassikern Gulasch för 
95:-/person. Varmt välkomna!
Arrangör: Hotell Malmköping

VECKA 7
Utställning med Gun-Britt Karls-
son och Annelie Ekstrand
16 februari till 12 mars, Flens bibliotek
Med bakgrund i olika städer och 
yrkesliv flyttade Gunn-Britt Karlsson 
och Annelie Ekstrand, oberoende av 
varandra, till Flen i mitten av 00-talet. 
Intill Mellösasjön blev de grannar och 
började även arbeta tillsammans som 
målarkollegor. I Flens biblioteks galle-
rirum visar de nu upp verk i akvarell 
med inslag av blandteknik.
Arrangör: Kulturenheten och  
Flens bibliotek, Flens kommun

Stickcafé
21, 28 februari 13:45-16, Kaca’s café
Vi träffas för att utbyta erfarenheter 
och hjälpa varandra att se möjligheter 
med stickor och virknålar! Kaffe med 
gobit finns att köpa. Vid semester-
stängt på Kaca´s café är Stickcaféet 
inställt. 
Arrangör: Stickcafé i Malmköping

Söndagsöppet med café
17 och 24 februari och 3 och 10 mars, 
Orresta Gård. Orresta Gård, är ett 
byggnadsminne mitt inne i centrala 
Flen. Gården är ett privat boende men 
öppnar delar av gården för allmänhet-
en på söndagar kl 12-16. Då är det café 
i anrik miljö med hembakat, Eva-Mia 
Sjölins konstutställning SPÅRLJUS, 
man kan följa byggnadsvården 
och historien från tre sekel. Varmt 
välkommen!
Arrangör: Orresta Gård

VECKA 8
Sportlovsfrukost
18 – 22 februari 06:30-10:30, Hotell 
Malmköping. Starta din dag på bästa 
sätt med en ordentlig och stadig 
frukost. Vi erbjuder Best Breakfast 
för priset 125:-/person med förlängda 
öppettider mellan måndag–fredag. 
Frukosten öppnar 06:30 och håller 
öppet till 10:30. Best Breakfast är ett 
frukostkoncept där vi fokuserar på 
det egna mathantverket samt lokala 
råvaror och producenter. Varmt 
välkomna!
Arrangör: Hotell Malmköping

Sportlovsbowling vecka 8.
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VECKA 16
Måndagscafé på Bron
15 april 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Gabriella Andersson Sambou visar hur  
man kan göra fina blomsterarrange- 
mang till påsk. Vi serverar kaffe med 
smörgås 30 kr. Blomsterarrange-
mangen lottas ut efteråt!
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Vi reserverar oss för ev ändringar/
felskrivningar.

Besök hos Mojave Grönt med 
Naturskyddsföreningen Flen
13 april 10-12, Vid den gamla tum-
stocksfabriken. Vi får se och höra 
berättas hur de tillverkar trädgårds-
redskap av återvunnet material.  
Även visning hur de förbereder och 
drar upp växter inför vår och som- 
maren i fabrikens lokaler. Samåkning  
från Amazonplan Flen kl. 9.30 och 
macken i Malmköping kl. 9.30.  
Ta med matsäck.
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen

VECKA 11
Måndagscafé
11 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Välkommen på Måndagscafé på 
Träffpunkt Bron. Musikunderhållning 
av Källåspojkarna! Kaffe och smörgås 
serveras för 30 kr.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Utställning med Carina Hahne i 
Flens biblioteks gallerirum
14–16 april, Flens bibliotek. Skapande 
med färg och form skänker mig glädje 
och harmoni. Jag är en av konstnä-
rerna som är medlem och deltar i 
Konstrundan i Sörmlands hjärta. En 
helg i september kan man se mina 
tavlor i hemmiljö. Det är glädjande 
att gallerirummet åter öppnats på 
biblioteket och ger olika konstutövare 
möjlighet att visa sina alster.
Arrangör: Kulturenheten och Flens 
bibliotek, Flen kommun 

VECKA 12
Måndagscafé på Bron 
18 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Välkommen och lyssna på Yvonne 
Udenius som berättar om ”Skjortans” 
historia. kaffe med smörgås serveras 
för 30 kr.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Musik- och Nostalgikväll 
18 mars 18:00, Skebokvarnsgården
Björn Olsson, Sparreholm spelar gam-
la och nyare örhängen och berättar 
om skivorna och artisterna, både 
svenska och utländska. Blandad musik 
från främst 50- och 60-talet.Kaffe/
the med smörgås/kaka finns att köpa. 
Lotteri. Alla är varmt välkomna till en 
intressant musik- och nostalgikväll
Arrangör: Helgesta Hembygds-
förening 

Skissa graffiti
18 och 27 mars 10:10-12:15, Götgatan 4.
Workshop i konstformen graffiti. 
Kursledare är Jimmy Nenonen. Ni 
börjar med att skissa på tavlor som 
Jimmy har med sig. Dagtid och ingen 
kostnad. Känn dig varmt välkommen!
Arrangör: Studiefrämjandet

Möte med Flens miljöchef
21 mars 19-21, Götgatan 4
Miljöchef Simon Wernsköld informerar 
och svarar på frågor. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen i samarbete med Studiefräm-
jandet

VECKA 13
Måndagscafé på Bron
25 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Få tips på återvinningspyssel,  
Veronica Höglund visar hur man kan 
göra . Kaffe med smörgås serveras 
för 30 kr.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

VECKA 14
Måndagscafé på Bron
1 april 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
I dag underhåller Hesa Huldas Orkes-
ter på vår måndagscafe!
Välkommen in ! Vi serverar kaffe med 
smörgås och liten kaka för 30 kr.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Tisdagsträff
2 april 14:00, Götgatan 10
Ett program med bredd presenteras 
av Lennarth Gustafsson. Han berättar 
om Anders Frostensons liv och sånger 
samt musicerar på temat ”Säg det i 
toner och inte med ord”.
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

VECKA 15
Trubadurafton
8 april 17-19:30, Prins Wilhelms Torg 1
Välkommen på Trubadurafton med 
Conny Andersson. Paj, sallad, dryck, 
kaffe och kaka 100 kr.  
Endast föranmälan
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Workshop i att skissa graffiti.

Följ med på besök hos Mojave Grönt.

Tipsa om evenemang!
Vill du nå ut med ditt arrangemang  
och få fler besökare?
Många besöker våra hemsidor flen.se och visitflen.se 
för att se vad som är på gång i kommunen.

På dessa sidor finns möjlighet för dig att fylla i ett 
formulär för att tipsa om just ditt evenemang. Mallen är 
lätt att förstå och har vissa tvingande fält såsom en bild 
och en kartposition.

Kör du fast är du välkommen att ringa eller maila oss 
på turistbyrån så vägleder vi dig.

Alla evenemangsförslag som skickas in publiceras  
också i Glimten som delas ut till alla ortsbor, företag 
och cirka 1 400 sommarhushåll i Flens kommun.

Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet i  
Glimten men tar med inledningen som vi hämtar från 
flen.se eller visitflen.se där arrangören publicerat det.

Missa inte att synas här!
Flens turistbyrå 0157-43 09 96  mail: turism@flen.se

Välkomna till oss på Järnvägshotellet i Flen,  
så visar vi gärna hur ni går tillväga för att lägga 
in era evenemang i evenemangskalendern på 
vår hemsida www.visitflen.se.

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

Fredrik Jonsson gick fordonslinjen på Rekarneskolan i Eskilstuna 
och visste redan då vad han ville med sitt yrkesliv: grävmaskinist. 
Numera är han är han anställd hos Dolkarnas Entreprenad AB i 
Sparreholm, ett företag som drivs av Per och Jens Dolk. Sedan 

några månader tillbaka sitter Fredrik i en hjulgrävare i Mellösa, där man haft 
upprepade vattenläckage de senaste åren.

– Vattenledningarna är gamla och trasiga och ska bytas ut. Ett företag  
i Vingåker har entreprenaden, vi är underleverantörer, säger han.

Mellösas gamla vattenledningar lades ned i backen i början av 1930talet, utan 
att någon antecknade hur dragningarna gick. Istället fick personer, som var 
med då det begav sig, försöka dra sig till minnes och berätta muntligen vad de 
kunde komma ihåg.

– Så det är kanske inte så konstigt att de uppgifter vi får om dragningarna inte 
alltid stämmer överens med verkligheten. 

Det ligger rör i backen som ingen vet vad det rör sig om, vart de leder, eller om 
de är i bruk.

– Vi vågar inte röra dem, de får ligga kvar där de ligger. Vi schaktar helt enkelt 
under och förbi dem. 

De gamla vattenledningarna av gjutjärn ersätts av plastslangar. Närmare be
stämt görs gjutjärnsrören rena och sedan dras den nya plastslangen i de gamla 
rören, som ligger frostfritt nästan två meter ner i marken.
Nu på vintern är det förstås hårdare i backen, men hittills har inte tjälen bekym
rat Fredrik särskilt mycket.

– Nej då. Kan man bara grävtekniken och använder lite våld med  
skopan så brukar det gå bra, flinar han.

Fredrik har aldrig ångrat sitt yrkesval! 
– Jag stortrivs på jobbet! Varje dag är en ny utmaning, ingen dag är den 

andra lik, säger han. 

Stenar, kablar, vattenledningar, avloppsrör, dräneringar, järnskrot, gamla  
vikingafynd… Det är ingen hejd på vad som kan dyka upp när Fredrik sätter 
”tänderna” i backen.

– När det dyker upp fornminnen kommer arkeologerna och då kan det ta tid 
innan man kan sätta igång och gräva igen. Stiltje är inte min grej. Jag vill att det 
ska hända saker på jobbet.

På fritiden får det däremot gärna vara lugnt och stressfritt. 
– Sparreholm passar mig perfekt. Lugnt och trevligt. Nära till naturen. Matbu

tik och ett par restauranger finns på orten. Behöver jag ett större utbud går det 
fort att åka till Eskilstuna.

Eftersom Fredrik har ett stillasittande jobb märker han att han mår bra av strö
va i skog och mark. Det gör han gärna med en bössa på ryggen. Jagar gör han 
i markerna kring hemorten Sparreholm och i några andra sörmländska skogar. 

– Jakt är en suverän fritidssysselsättning. Den ger en anledning att komma 
ut och andas frisk luft och njuta av naturen och stillheten.

Berättat för: Ulf Bertilsson
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Fredrik Jonsson:
” Varje arbetsdag är en  
spännande utmaning”

Namn: Fredrik Jonsson.

Ålder: 29.

Bor: Villa i Sparreholm.

Familj: Sambo, en dotter, två bonusbarn,  
jämthunden Tyke.

Gör: Grävmaskinist.  

Fritid: Jakt, fiske, umgås med familjen.

Fredrik Jonsson är Sparreholmsbon och gräv-
maskinisten som tycker att varje ny arbetsdag  
är en utmaning. Just nu gräver han i Mellösa,  
där de gamla vattenledningarna av gjutjärn  
ersätts av plastslangar.

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.


