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Välkommen!
n Innehålln Inledare

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

Följ Flens kommun på flen.se och på facebook.com
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Salstaprojektet har 
blivit en stor succé

Vårdprogrammets 
elever eftertraktade
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Guldhjärtat till  
träningsflitig  
sekreterare
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Vårtecken kan vara lika indi-
viduella som snöflingor. Det 
jag tycker allra bäst inkapslar 
känslan av att vi nu går mot vår 
och ljusare tider, kanske någon 

annan aldrig ens reflekterat över.
Men mitt bästa vårtecken är långt ifrån 

unikt. Det är varken fåglarnas sång eller 
vårdagjämning, för mig är dammet på våra 
gator och torg det som gör mig allra mest 
hoppfull om våren. När jag en eftermiddag 
i skarven mellan mars och april känner 
hur ljuset ligger stadigt över mig, och över 
sopmaskinen som bokstavligen städar bort 
vintern och gruset.  

Det är när dammet yr genom den sjun-
kande vårsolens strålar så jag måste kisa 
med ögonen. Det är när vinden är ljummen 
det känns som allra mest vår för mig. Och nu 
är vi här igen!

I detta vårnummer av Glimten vågar jag 
påstå att bredden av läsning är i absolut 
toppklass. Här är ett axplock av allt du finner 
på dessa sidor. 

Som det har rapporterats mycket om 
under våren dras kommunens socialnämnd 
med ett stort underskott och det kommer 
innebära förändringar för flera verksamhe-
ter, bland andra inom LSS fritidsaktiviteter. 
Mer om detta finns att läsa på sidan 6.

En annan sak som berör många är arbetet 
på Landsvägsgatan i Malmköping, senaste 
nytt i det ärendet finner du på sidan 19.

Det vankas val till Europaparlamentet, 
den 26 maj är det dags. På sidan 4 och 5 ger 
vi all information du behöver inför det. 

Du kan även läsa mer om Flens polisers 
arbete och vad de ser som det största pro-
blemområdet i kommunen, satsningen på 
kraftigt utökade öppettider på biblioteket i 
Malmköping, vad som är på gång i kulturens  
värld, reportaget om föreningen Flen sport  
& hälsa, krisberedskapsveckan, årets Fest 
i Flen, årets Gammaldags marknad och 
mycket mycket mer.

Väl mött i vårsolen!

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg 

och redaktör Glimten

Dammet svider i 
mina ögon – men 
det gör inget!

Flera nyheter på årets Fest i Flen  ............................................................. sid 16

Malmköpings bibliotek mer tillgängligt  ...............................................  sid 8

Dags att ansöka om skolskjuts  ................................................................. sid 23
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Flen Sport & Hälsa växer så det knakar

10–11 Stark förening  
blir ännu  
starkare
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n Smått & Gott
Plockredaktör: Magnus Ornhammar

Ska du bygga pool?
När du ska bygga en pool på din tomt är det ett par saker som  
du behöver tänka på.

Innan du bygger den måste du ta reda på om den kräver bygglov,  
marklov eller anmälan. Det är också viktigt att du bygger den barn- 
säkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan ramla ner i 
den. För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är 
varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de 
som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende 
på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som 
kräver lov som en mur eller ett plank.
 Om poolen förses med ett pooltak , högre än 120 cm, fast eller skjut-
bart, så kräver själva taket bygglov. Om man bygger en altan eller sätter 
upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.
Anmälan krävs om man ansluter poolen till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet.
 Tänk alltid på hur du vill placera din pool. Om du placerar den 
närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs det alltid ett medgivande från 
berörda grannar.

Om du har frågor kan du alltid vända dig till samhällsbyggnads- 
förvaltningen i Flens kommun.

Ny rektor
Helene Blomberg är ny rektor  
för Bruksskolan i Hälleforsnäs 
och Kyrkskolan i Mellösa. Hon har 
tidigare arbetat som biträdande 
rektor på nämnda skolor och har 
dessförinnan mångårig erfaren-
het som lärare. 

Under hösten 2017 beviljade 
Delegationen mot segrega-
tion medel till Flens kommun 
för att göra en förstudie om 
möjligheten att låta anställda i 
kommunen att under en timme 
per vecka vara språkvän åt en 
nyanländ. 

Kommunen har nu fått ytterligare 
medel som används till att stärka, 
utveckla och bygga upp en struktur 
för den kommunala språkväns- 
verksamheten. Medlen kommer 
från Länsstyrelsen i Södermanland 
som anser att projektet är ett av 
de viktigaste projekten i länet för 
integration.

Mer information om hur man kan 
anmäla sig till att bli kommunal 
språkvän kommer löpande under 
projektet. Håll utkik på flen.se och på 
Flens kommuns sociala medier.

Överförmyndaren söker fler 
personer som vill bli god man. 
Anmäl ditt intresse till överför-
myndarkontoret redan idag, 
men allra senast 26 april.

Under maj kommer en tredelad 
kurs att ges, 8, 15, och 22 maj. Del-
tagarna bör vara med på samtliga 
tillfällen. Tiden är kl 18-20:30 och 
platsen är på Skjortan i Flen.  
Alla befintliga ställföreträdare samt 
alla som är intresserade av sådana 
uppdrag och som har lämnat en  
intresseanmälan kommer att  
bjudas in till kursen.

Dagens ros 
från förste-
klassarna

Kommunal 
språkvän
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En stort tack till Sara på kommun-
ledningsförvaltningen, Anna på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Lena på BUK-förvaltningen, Susanne 
på Ica, Micke på NCC, Fredrik på 
Flens Glas, Rolf och Ingela på 
Stenhammarskolan. Tack för att vi 
fick komma på studiebesök hos 
er nu när vi jobbat med yrken och 
samhällsfunktioner i närsamhället. 
Kram från alla glada barn och vuxna 
i ettan på Stenhammarskolan. 

Visste du att Flens kommun har  
en energi- och klimatrådgivare?  
Han heter Kjell Dävelid och svarar 
på frågor från privatpersoner, före-
tag, bostadsrättsföreningar, privata 
fastighetsägare och föreningar i 
Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner.

Han kan ge handgripliga tips  
och råd kring hur du kan sänka 
din energiförbrukning, helt utan 
kostnad, och ge dig en överblick 
över vilka alternativ du har att välja 
mellan. 
Du når honom på telefon:
0150 -570 83 eller 070 - 570 83 57. 
E-post: kjell.davelid@katrineholm.se.

Fråga om  
klimat och  
energi!

Vill du göra  
en insats?  
Bli god man

Bli kommunal språkvän.  
Foto: Mattonstock

Lördag 27 april arrangerar Hälleforsnäs Bygderåd vårmarknaden 
i Hälleforsnäs. 

Det blir knallar, café och ponnyridning på marknaden som är 
öppen mellan klockan 10 och 14. Söndag 19 maj är det dags för 
Skebokvarn att hålla sin vårmarknad vid Skebokvarnsgården. 
Det är medlemmar i Flensbygdens Trädgårdsförening, och 
andra säljare från orten, som säljer plantor och annat. Kom 
och fynda tomatplantor och krukväxter. Marknaden pågår 
mellan klockan 12 och 15.

Vårmarknader

3



Val till Europaparlamentet  26 maj 2019
Den 26 maj 2019 är det dags för val  
till Europaparlamentet och inga för-
ändringar har skett i valdistriktsindel-
ningen sedan riksdag-, kommun- och 
landstingsvalet 2018. Flens kommun 
har 10 valdistrikt som alla har en  
vallokal öppen på valdagen den  
26 maj.

OBS! På ditt röstkort framgår vilken val- 
lokal du kan rösta i på valdagen.

Den 26 maj är följande vallokaler öppna:
• Flens norra: Brogetorps förskola
• Flens västra: Biblioteket
• Flens södra: Järnvägshotellet
• Flens östra: Björklidens förskola
• Hälleforsnäs: Folkets hus
• Mellösa: Tomtebo förskola
• Malmköpings västra: Lägerhyddan
• Malmköpings östra: Malmaskolans 

matsal
• Helgesta-Hyltinge: Folkets hus 

Sparreholm
• Bettna: Bettnaskolans matsal

Vallokalerna är öppna från klockan  
08:00 – 21:00 på valdagen. På valdagen är 
stadshuset i Flen röstningslokal för de som 
inte har möjlighet att rösta i sin vallokal.

Förtidsröstning
Från och med den 8 maj kan man förtids-
rösta i vilken röstningslokal som helst 
i hela landet. I Flens kommun kan du 

förtidsrösta på fyra platser. För att kunna 
förtidsrösta måste man ha sin legitimation 
och sitt röstkort. Röstkortet används för 
att skicka din röst till det valdistrikt som 
du hör till i din kommun. 

Har du inte fått ditt röstkort eller om du 
har tappat bort det så kan du få ett dubb-
lettröstkort utskrivet i Flens kommuns 
röstningslokaler eller kontakta valnämn-
dens kansli på telefon 0157-43 01 50. Du 
kan även vända dig till länsstyrelsen eller 
Valmyndigheten för att få ett dubblett 
röstkort.

Se tabellen för de röstningslokaler och 
öppettider som finns att tillgå i Flens 
kommun.

Att rösta med bud
Att rösta med bud betyder att någon 
annan än du själv transporterar rösten 
till vallokalen eller till en röstningslokal. 
Budröstningsmaterial finns att tillgå i 
alla röstnings- och vallokaler samt hos 
valnämndens kansli. 

Av följande anledningar kan du  
rösta med bud:

• sjukdom 
• ålder
• funktionsnedsättning
• intagen på häkte eller kriminalvårds-

anstalt
• den som bor eller vistas vid en 

lantbrevbärarlinje kan också budrösta 
med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud
Budet ska vara minst 18 år gammal.  
Följande personer kan vara bud:

• din make, maka eller sambo
• din, makens, makans eller sambons 

barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
• de som yrkesmässigt eller på liknande 

sätt ger väljaren vård, eller de som 
annars brukar hjälpa dig i personliga 
angelägenheter

• lantbrevbärare
• anställda vid häkte eller kriminal-

vårdsanstalt

Ambulerande röstmottagare
Om du inte känner någon som kan vara 
bud åt dig, har Flens kommun en ambu-
lerande röstmottagning vardagar mellan 
klockan 10.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00. 
Ambulerande röstmottagning betyder att 
två röstmottagare kommer till ditt hem 
eller annan plats där du befinner dig för att 
ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma 
sätt som en förtidsröst i en röstningslokal. 
Röstmottagarna har valsedlar och ku-
vert med sig. Vid behov av ambulerande 
röstmottagare ringer ni 0157-43 01 51 och 
bokar en tid.

Mer information om valet finns att tillgå 
på www.flen.se samt www.val.se.

Kontakt: Valnämndens kansli
Tel: 0157-43 01 50
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Val till Europaparlamentet  26 maj 2019 6 9

Tid och datum Flen (biblioteket) Malmköping (Lägerhyddan) Hälleforsnäs (bruksområdet) Flen (stadshuset)

8 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

9 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

10 maj Kl 12.00 - 15.00, 16.00 - 20.00

11 maj  (lördag) Kl 10.00 - 13.00 Kl 10.00 - 13.00

12 maj  (söndag) Kl 10.00 - 13.00

13 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

14 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

15 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

16 maj Kl 12.00 - 15.00, 16.00 - 20.00

17 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

18 maj  (lördag) Kl 10.00 - 13.00 Kl 10.00 - 13.00

19 maj  (söndag) Kl 10.00 - 13.00

20 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

21 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

22 maj Kl 12.00 - 15.00, 16.00 - 20.00

23 maj Kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

24 maj Kl 10.00 - 12.00, Kl 13.00 - 16.00 Kl 18.00 - 20.00

25 maj  (lördag) Kl 10.00 - 13.00

26 maj Kl 08.00  -  21.00

Röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning
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15 februari skickade Flens kommun 
ut ett brev om fritidsaktiviteter som 
orsakade mycket oro och funderingar. 
Flens kommun vill nu förtydliga  
informationen. 

Socialnämnden redovisar ett stort 
underskott i årsbokslutet för 2018. Ett 
omfattande arbete med att komma tillrätta 
med underskottet inom socialförvaltning-
en har påbörjats och där kommer vissa 
verksamheter att förändras. Alla verk-
samheter inom förvaltningen behöver bli 
bättre på att hjälpas åt och stötta varandra, 
men gällande fritidsverksamheten och per-
sonalen på Resurscentrum är det så att de 
framöver kommer att arbeta dagtid främst 
med de brukare som har daglig verksamhet 
eller sysselsättning. 

– Den information vi gick ut med 15 
februari tidigare i år förklarade endast att 
Resurscentrum inte kommer att ansvara 
för fritidsverksamheten framöver. Vi ber 
om ursäkt för att informationen tidigare 
var otydlig, och vi hoppas de som blev 
oroliga hunnit lugna sig. Självklart är det 
så att du som har rätt till stöd och hjälp 
för att kunna delta i fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter även i fortsättningen 

kommer få hjälp med det, säger Maria 
Rosenqvist, avdelningschef för funktions-
nedsättning i Flens kommun.  

Ansvaret för att hjälpa brukare med  
dessa aktiviteter har dock den grupp- eller 
servicebostad där du bor, och det är viktigt 
att du tillsammans med personalen där du 
bor planerar även din fritid i din genom-
förandeplan. Det innebär att man till-
sammans med personalen på sitt boende 
planerar de aktiviteter som intresserar och 
passar individen.  

– Aktiviteter kan ske på dagtid, kvällstid 
och helger. Brukare kan genomföra akti-
viteter själv eller tillsammans med andra, 
säger Maria Rosenqvist. 

Resurscentrum kommer fortsätta an-
svara för den öppna verksamheten under 

dagtid, så att brukare som inte deltar i 
daglig verksamhet eller sysselsättning kan 
komma dit och fika, läsa en tidning, spela 
spel och umgås.

Som tidigare kan brukare fortsätta att 
delta i aktiviteter i andra kommuner som 
man bjudits in till. Personalen på bostäder-
na hjälper till att planera de aktiviteterna 
också. 
Om man har frågor eller funderingar kan 
man kontakta Resurscentrum eller kon-
taktpersonal på Flens kommuns boenden. 

– Om man undrar vilka rättigheter man 
har till olika insatser från kommunen, kan 
man kontakta en biståndshandläggare 
för LSS/socialpsykiatri som kan förklara. 
Handläggaren kan också hjälpa till om 
man vill ansöka om nya insatser, eller följa 
upp att insatser man redan ha. Man når 
biståndshandläggarna genom att ringa 
kommunens växel, avslutar Maria Rosen-
qvist.

Maria Eriksson

Vill du veta mer om underskottet i  
socialförvaltningen kan du läsa mer  
om det på kommunens hemsida:  
https://flen.se/stod-omsorg/laget-i-social-
forvaltningen/

Om fritidsaktiviteter 
inom ramen för LSS i Flens kommun

!
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Självklart är det så att  
du som har rätt till stöd

och hjälp för att kunna delta i 
fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter även i fortsättningen 
kommer få hjälp med det.
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Många Flensbor känner nog till Stig-
Ove Uddin, en polis som personifierade 
den lokala närvaron. Efter att Stig-Ove 
gick i pension för några år sedan är det 
numera Ted Bäck och Henrik Englund 
som syns allra mest på kommunens 
gator och torg.

Deras titlar är områdespolis/polisassis-
tent. Tanken med områdespoliser är att de 
mer ostört ska kunna jobba förebyggande 
och samverkande i kommunerna. Med 
ostört menas att de enbart vid större 
incidenter ska nyttjas i den ingripande 
verksamheten, den som åker på all sorts 
larm från ledningscentralen.

– Vårt arbete utgår från samverkans- 
avtalet och medborgarlöftena, där hittar 
vi våra arbetsuppgifter. Det finns en tydlig 
struktur i hur vi ska jobba och vi följer upp 
arbetet med våra chefer kontinuerligt för 
att se att vi gör rätt saker. Behövs det mer 
av en viss insats kan vi planera om, säger 
Ted.  

– Vi går också mycket på vad vi får från 
allmänheten, vi brukar propsa på att vi 
lever mycket på tips. Man kan höra av sig 
eller komma på onsdagar och berätta för 
oss så sprider vi det vidare också till den 
ingripande verksamheten, säger Henrik.

Poliskontoret på stadshuset är öppet 
från 10 till 16 på onsdagar.

– Ibland kommer det brottsanmälningar, 
mest bedrägerier, men i regel är det prak-
tiska frågor, blanketter, tillstånd, förlorat 
gods och så, säger Ted och tipsar om att 
man kan lämna in upphittat gods och se 
efter förlorade saker varje dag via receptio-
nen, det gäller inte bara på onsdagar.

– Det är oftast inget jättetryck på konto-
ret. Istället för att sitta här brukar vi visa 
oss på stan, luncha där och gå till skolor 
och andra verksamheter som är öppna,  

det tror jag är uppskattat. Vi försöker job-
ba bort att folk ska tänka att det har hänt 
något direkt när de ser polisen, speciellt vi 
som har tiden för det, säger Henrik.

Ju längre tid de jobbar i kommunen, desto 
mer välkända blir de.

– Att folk vet vem man är för med sig 
fördelar när det sker skarpa händelser. Jag 

vet inte hur många potentiellt våldsamma 
ingripande man avstyr bara genom av att 
man har skapat en relation, säger Ted som 
värdesätter arbetet med de yngre.

– Jag har alltid brunnit för ungdomar, att 
arbeta förebyggande med dem och föränd-
ra deras bild av polisen. Jag känner absolut 
att jag är på rätt plats som områdespolis.

Det är också i de yngre leden narkotika-
problematiken är som störst.

– Narkotikan är rätt omfattande, vi 
tar många drogpåverkade yngre. Det är 
tragiskt att de har så dålig konsekvenstänk. 
Vi är ute i skolorna och pratar, många ung-
domar säger att de har provat och det är 
väldigt drogliberalt. Där har vi en jättesak 
att jobba med, att lagföra dem är en sak, 
men det är svårt att komma åt förebyggan-
de, säger Ted.

Poliserna är också ett uppskattat inslag 
på föräldramöten. 

– Föräldrar får inte vara naiva utan 
nyfikna och ifrågasättande om de ser saker. 
Man behöver inte ingripa, det kan räcka 
med att man som vuxen visar att man ser 
dem för att det ska avskräcka, för mycket 
sker öppet, säger Henrik.

Magnus Ornhammar

De är Flens kommuns  
områdespoliser 

Henrik Englund och  
Ted Bäck är områdes-
poliser/polisassistenter 
i Flens kommun.

Foto: Magnus Ornhammar

Kontoret

! Poliskontoret 
på stadshuset 
är öppet från 
10 till 16 på 
onsdagar.

Vi försöker jobba bort 
att folk ska tänka att det 
har hänt något direkt 
när de ser polisen
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Så kallade merÖppna bibliotek är 
något som blir vanligare runt om i 
landet, nu planerar även Malmköpings 
bibliotek att inför denna service.

Kortfattat går det ut på att bibliotekets 
besökare kan komma till biblioteket på 
tider som passar dem. Besökare som 
vill nyttja biblioteket utanför ordinarie 
öppettider kommer in i lokalerna genom 
identifiering med lånekort eller passerkort 
och kan på så sätt ta del av utbudet, surfa 
på nätet, läsa tidningar, låna och återläm-
na, hämta reservationer med mera.

Besökare som vill använda sig av 
merÖppet ingår ett speciellt avtal med 
biblioteket där besökaren förbinder sig att 
följa uppsatta förhållningsregler om hur de 
förväntas uppföra sig inne i lokalen. För att 
ingå detta avtal gäller en 18-årsgräns. 

Åldersgränsen är viktig ur ett försäk-
ringsperspektiv, minderåriga kan inte hål-
las ansvariga på samma sätt som vuxna om 
problem eller skadegörelse skulle uppstå 
inne i bibliotekslokalen. Självfallet är barn 
och ungdomar välkomna att besöka det 
merÖppna biblioteket tillsammans med  
en vuxen.

Intresset för ett merÖppet bibliotek i 
Malmköping väcktes i samband med att 
den nya lokalen i stadshuset skulle invigas 
i februari 2018. Flytten till ny lokal med 
en mer central placering innebar ett 
rejält uppsving i antalet besökare och det 
uttrycktes ett behov från Malmköpings-
borna att kunna använda sitt bibliotek mer 
utefter deras önskemål och på tider som 
passar dem, till exempel för heltidsarbe-
tande, förskolor och föreningar.

Då det inte funnits förutsättningar eller 
möjlighet att bemanna biblioteket mer än 
en och en halv dag i veckan, var konceptet 
med ett merÖppet bibliotek ett välkommet 
alternativ. Eftersom vi inte haft ekonomis-
ka förutsättningar att starta ett merÖppet 
bibliotek, sökte Flens kommuns bibliotek 
och barn-, utbildnings- och kulturförvalt-
ningen i mars 2018 Kulturrådets bidrag 
”Stärkta bibliotek’’. Vi beviljades då kapital 
för att testa en merÖppet-funktion på 
Malmköpings bibliotek.

Tjänsten har flera goda syften. Det är en 
service som skapar värde för användarna 
av biblioteket. Ett annat syfte är att kunna 
stärka samarbeten mellan andra lokala 
aktörer. Det ger invånarna rätt förutsätt-

ningar att besöka biblioteket under de 
tider som passar deras livsmönster, detta 
kan vara personer som på grund av arbete 
inte har möjlighet att besöka biblioteket 
under dess ordinarie öppettid.

Det ger dessutom invånarna ett rum 
att umgås i, möjlighet för föreningar att 
anordna träffar för bokcirklar, bridgeklub-
bar, stickcaféer eller liknande. Att införa 
merÖppet på biblioteket är ett sätt att 
utöka servicen till besökarna utan att öka 
kostnaderna för personal.

Förhoppningen är att Malmköpings 
bibliotek ska hållas öppet mellan kl 6-21, 
mån-fre, utanför de ordinarie öppettiderna 
(mån 9-12, 13-18 och ons 13-17). I förläng-
ningen ser vi också att det är merÖppet 
under helger och röda dagar.

Bibliotekschef Ingela Lundskog
Magnus Ornhammar

Malmköpings bibliotek 
mer tillgängligt

Snart kan man besöka Malmköpings bibliotek från tidig morgon. Foto: Mostphotos

Förhoppningen är att  
Malmköpings bibliotek  
ska hållas öppet mellan  
kl 6-21, mån–fre, utanför  
de ordinarie öppettiderna
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När årets studenter springer ut i sommar 
är ungefär ett dussin av dem de första som 
gått Vård- och Omsorgs nationella pro-
gram. Tidigare fanns det enbart lärlingar.

– Efter examen är eleverna färdigutbil-
dade undersköterskor som kan gå direkt 
till en arbetsgivare, men de är också 
behöriga till högskolestudier. Detta är en 
jättebra grund för att fortsätta till andra 
utbildningar om man vill det, och inte bara 
inom vården, säger Paula Hansson som 
tillsammans med Elisabeth Berggren och 
Kristina Olofsson är vårdlärare. De är alla 
sjuksköterskor i grunden, något de ser som 
en stor fördel som gör att man höjer nivån 
på utbildningen.

– Om man gått en sådan här utbildning 
med godkänt betyg vet vilken arbetsgivare 
som helst att det är en kompetent person 
de anställer för vi ger dem så pass mycket. 
De är nästan garanterade att få jobb vart 
de än söker sig, säger Elisabeth.

Vård- och Omsorgscollege Sörmland 
tillgodoser att skolorna håller rätt kvalitet 
och att arbetsgivarna är involverade med 
praktikplatser med utbildade handledare, 
och att skolorna är garanterade dessa 
praktikplatser. 

På utbildningen finns gymnasieelever, 
som förutom vårdämnen läser kärnämnen, 

samt lärlingar från vuxenstudier och ung-
domslärlingar från gymnasiet. Gymnasie-
eleverna läser sex terminer som brukligt 
medan vuxenlärlingarna läser tre, men 
längden på själva vårddelen är densamma. 
Sammanlagt är de runt 35 elever över tre 
årskurser.

Den första praktikperioden är redan på 
hösten under termin ett.

– De går då en vecka på jobbskuggning 
och följer en undersköterska i verksam-
heten. Den andra praktikperioden är fyra 
veckor på våren, då är de med mer och ut-
för egna arbetsuppgifter, berättar Kristina.

Kravet på utbildningen är 15 veckors 
praktik.

– Men här har vi 21 veckor och lärling-
arna är ute ännu mer, de är inne en dag i 
veckan och läser. Ofta har vuxenlärling-
arna mer livs- och arbetslivserfarenhet, 
det behövs inte samma grundläggande 
kunskaper för dem, säger Elisabeth.

De vanligaste anställningarna som kan 
bli aktuella är inom äldreomsorg, boende, 
hemtjänst, sjukvård, funktionsnedsättning 
och personlig assistent.

– Det fordrar mycket medicinska 
kunskaper. Många som kommer hem från 
sjukhusen är multisjuka och det är mer 

avancerad vård i hemmet nu. Då gäller det 
att de fått en gedigen och bra utbildning, 
säger Paula och pekar på en annan fördel 
med utbildningen i Flen.

– Vi har små klasser och väldigt kvalifi-
cerade lärare, man hinner se varje elev på 
ett annat sätt. Det är styrkan här och något 
vi gärna vill locka hit nya elever med. Här 
får man det stöd man behöver, och det är 
roligt att läsa Vård- och Omsorg! säger 
Paula Hansson.

En annan positiv aspekt är att utbild-
ningen även lockar killar till en yrkeskate-
gori som är traditionellt kvinnodominerad.

Magnus Ornhammar

Vårdutbildningen i Flen

säker väg till arbetslivet

Läraren Kristina Olofsson  
får agera patient när eleven  
Mohammad Jawid Ibrahimi  
övar.

Sedan höstterminen 2016 stoltserar Prins Wilhelmgymnasiet med en vårdut- 
bildning som är certifierad av regionöverskridande Vård- och Omsorgscollege. 
En kvalitetsstämpel på utbildningen!
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De vanligaste  
anställningarna som 
kan bli aktuella är 
inom äldreomsorg, 
boende, hemtjänst, 
sjukvård, funktions-
nedsättning och 
personlig assistent.
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1. Innan start ska hand-
lederna vara raka, 
skuldrorna parallella 
med bordet, händerna 
mitt på bordet och 
tumknogarna på måste 
synas.

2. Efter start är det tillåtet 
att böja handleden.

3. Tjuvstart innebär en 
foul – två foul och du 
förlorar.

4. Armbågen ska hela  
tiden vara i kontakt 
med kudden. Om arm-
bågen lyfts eller kom-
mer utanför kudden  
får man en foul.

5. De tävlande ska hela 
tiden ha ögonkontakt 
med sin egen hand för 
att undvika skador.

6. Om greppet släpper – 
omstart.

7. För att vinna måste  
någon del av motstånd-
arens fingrar, handled 
eller underarm nudda 
eller vara i höjd med 
nedslagskudden.

7regler –  
armbrytning

Foto: Lasse Skog/Bildtjänst

Ovan: Zilan Mercan har vunnit  
SM i armbrytning två år i rad,  
fast hon är flera år yngre än  
konkurrenterna.

Till vänster: Kompisarna tar i. 
Marcus är nybörjare och Linus ny-
bliven silvermedaljör i junior-SM.

Nedan: Det framgångsrika arm-
brytarparet Felicia Rydstedt och 
Roine Eklund leder träningen.
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Sammanbitna koncentrerade 
ansikten. Muskler i målmedvetet 
arbete. Vuxna och barn som tar i 
och bryter arm sida vid sida.
Se där interiören från en vanlig 
träningskväll hos Flens Sport & 
Hälsa.

Armbrytning är tveklöst Flens  
profilsport nummer ett. Här vimlar 
det av världsmästare, europamästare 
och svenska mästare. Sporten är så 
stor att Flens tätort har två klubbar 
som bedriver armbrytning: Flens 
Sport & Hälsa och Flens Armfighters.

Många från Flens Armfighters gick 
och tränade i Flens Sport & Hälsas 
lokaler och för fyra år sedan föll 
det sig naturligt att Sport & Hälsa 
startade även en sektion för armbryt-
ning. Och nu är svenska mästaren 
Felicia Eklund ordförande och det är 
också hon och hennes man – tidigare 
världsmästaren Roine Eklund – som 
leder kvällens träning.

– Vi erbjuder även funktionell fitness, 
triathlon och varierad träning för 
barn och ungdomar i de fasta grup-
perna knatte, kidz och teens. Men 
armbrytningen är väl den sektion som 
syns och hörs mest runt om i Sverige 
och världen, säger Felicia.

Hon hade ett uppehåll från arm-
brytningen under några år men fick 
suget tillbaka och lägger nu ned myck-
et tid på egen och andras träning.

– Det är ett härligt go i klubben nu 
och i påsk kommer vi att lämna vår 
lilla centrala lokal och flytta till  

en mycket större i Öja företagsby. 
Vi går från 77 till 350 kvadrat –  
vilket lyft!

Linus Knutsson är en 18-åring  
med pigg blick, glad uppsyn och 
svällande biceps. Han är en hän- 
given armbrytare som enligt egen 
utsago går på pannben och järnvilja. 
För några veckor sedan tog han silver 
i junior-SM.

– Jag satsar helhjärtat, tittar på 
handen, kortsluter allt annat och tar i 
så mycket det bara går. Idag tränar jag 
mest på att hålla emot länge, det vill 
säga på den statiska styrkan,  
säger han.

För Linus kompis, 21-årige Marcus 
Nilsson, är det premiär i tränings- 
lokalen. Han har testat att bryta arm 
med vänner och bekanta, men inte i 
organiserad form.

– Jag är rätt stark och nu vill jag 
testa på riktigt. Kan Linus så kan väl 
jag, flinar han.

Zilan Mercan är bara 12 år men  
redan en etablerad och fruktad  
mästare. Hon har vunnit SM två år  
i rad, senast i Helsingborg där hon 
vann klassen för 15-åringar, fast hon 
var tre år yngre!

– Jag tränar tre dagar i veckan här 
i lokalen och en till två dagar hemma 
med ett gummiband som motstånd. 
I maj är det EM och i höst VM. Då 
ska jag vara på topp, säger hon med 
målinriktade anletsdrag.

Ulf Bertilsson

Mästare i  
armbrytning

Invigning hela 
påskhelgen!

• De 40 första som tecknar medlemskap  
eller uppgraderar befintligt får en goodiebag

Torsdag 18 april 15:00 – 18:00 

Nya AtletBoxen är öppen  
för allmänheten att beskåda.  
Mingla med coacher, enklare  

tilltugg serveras

• Klubbens medlemmar visar upp korta pass  
i funktionell fitness 15:00 och 17:00.

• Flera prova på utmaningar och tävlingar  
kommer finnas under invigningen där du  
har chans att vinna ett 10-kort.

• Teckna nytt träningskort, anmäl dig till  
vår nybörjarkurs eller uppgradera  
ditt gamla träningskort på plats.

Fredag 19 april
Easter Junior Challenge, armbrytartävling  

för juniorer startar 10:00

Lördag 20 april
Gratis Prova på pass i funktionell fitness  

10:00 

Söndag 21 april
Gratis prova på pass i funktionell fitness  

11:30

Nybörjarkurs i funktionell fitness  
6 tillfällen för 800:-

23/4 17:15-18:45

28/4 10:00-11:00

5/5 17:45-18:45

7/5 10:00-11:00

12/5 17:45-18:45

14/5 10:00-11:30

Max 12 platser, föranmäl på plats  
på invigningen eller via mail till  

fshif.styrelsen@gmail.com

Lördag 27/4
Klubbmästerskap i Funktionell Fitness

Klubben 
har varie-
rad träning 
för barn och 
ungdomar 
i de fasta 
grupperna.

Adress: Öjavägen i Skog &  
trädgårds gamla lokaler
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Bara två veckor efter Fest i Flen  
kommer nästa stora fest, Flens  
sommarträff. 
 –  Huvudspåret är bilar, burgare  
och bira. Och rock ‘n roll! säger  
Sten Larsson.

Det är Birgitta och Sten Larsson, som 
driver Flens Bowlingcafé, som är skaparna 
bakom festen som går i rockabillytema.

Festligheterna vid Hammarvallen 
kommer att pågå mellan klockan 12 och 21 
lördag 1 juni och det är redan ett späckat 
schema.

– Det blir utställning med fina bilar, 
försäljning av kläder, inredning och annat, 
nagelfix och kanske också en tatuerare. Det 
blir även utomhusbowling, armbrytning 
och vi säljer hamburgare från lokalt pro-
ducerat kött, och såklart öltält och musik, 
säger Birgitta.

För underhållningen står Moonshiners 
från Örebro, förbandet kommer från 
Eskilstuna och heter Lejfan and the Surfin 
Birds. Det blir även dansuppvisning på 
scen till Moonshiners musik.

Förutom allt det här hålls också en 
tävling i burnout, något helt nytt i Flen.

– Det är på en 25 meter lång asfalts-
sträcka längs med ishallen. Det gäller att 
burna längst tid på den sträckan och det 
blir förhoppningsvis spektakulärt, speciellt 
om vi kan ha det senare på dagen när det 
skymmer, säger Sten.

Till tävlingen är också bilar av nyare mo-
deller välkomna medan det i utställningen 
är äldre pärlor och klassiker som gäller. 

Uppemot ett femtontal både små och 
större företag är med och stöttar.

– Jättekul att det finns ett intresse av att 
vi kan göra bra evenemang i Flen. Ibland 
hör man att Flen är så jäkla tråkigt, det 
händer ju aldrig något. Nu händer det 
något stort med två veckors mellanrum 
bara! säger Birgitta.

Håll koll på de senaste programupp- 
dateringarna på Flens sommarträffs 
Facebooksida.

Magnus Ornhammar

Lands- 
hövdingen på 
Flensvisit
I februari var Landshövding Liselott 
Hagberg på besök i Flen och kunde 
konstatera att det skett mycket gott 
sedan hennes senaste besök.

– Jag ser en tydlig förflyttning mot 
det positiva hållet, effekter av de posi-
tiva saker som initierats, säger Liselott 
Hagberg.

Länsstyrelsens huvuduppdrag är att 
följa regional utveckling och tillväxt 
utifrån social, ekonomisk och miljömäs-
sig hållbarhet.

– Vi ska stödja och främja kommu-
nerna i det ansvar de har i de här områ-
dena, då måste vi veta hur kommunerna 
jobbar och vilka utmaningar de har så 
vi kan stödja på rätt sätt, säger Hagberg 
och utvecklar:

– Vi har väldigt många samarbetsom-
råden och om vi ska driva utveckling 
gemensamt måste vi förstå varandra 
och gå i takt. Att gemensamt upptäcka 
där det finns behov av ett annat statligt 
stöd. Då är det min och myndighetens 
skyldighet att rapportera det till upp-
dragsgivarna, regering och riksdag, så 
att de kan formulera beslut framöver.

Vad tycker du om besöket i Flen?
– Jag är så glad att höra om greppet 

när det gäller den privata arbetsmark-
naden, till exempel. Om näringslivet ska 
fungera måste det finnas bra offentlig 
service, klart att satsningar som “En väg 
in” och Forum Flen har betydelse för 
företagsetableringar, säger Landshöv-
dingen och fortsätter:

– Jag tycker man känner en positiv 
anda i Flen, den möjlighetsinriktade. 
Jag vet att det finns höga arbets-
löshetstal men också en inställning 
som handlar om att bryta ner de där 
procentsatserna och se människorna 
bakom som en och en och inte  
som en grupp.

Magnus Ornhammar

Ny festtradition  
rivstartar med burnout 

Landshövding Liselott Hagberg under mötet på 
Järnvägshotellet i Flen.

Flens sommarträff hålls 1 juni, ett av dragplåsterna är en burnout-tävling.
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Kom och påverka framtidens idrottspolitiska program
Nu formar vi framtidens idrottspolitiska program i Flens kommun
Vi samlas för att diskutera och forma ett idrottspolitiskt program i Flens  
kommun och ert engagemang är viktigt. Frågor vi kommera att diskutera:
 Hur får vi fler barn och unga att vilja delta i idrottsaktiviteter?
 Hur vårdar och utvecklar vi våra gemensamma anläggningar?
 Hur skapar vi en inkluderande idrott för alla utifrån kön, 

funktion, ålder och kultur?

PLATS: SKJORTANS CAFÉ 24 APRIL KLOCKAN 18:30 – 20.00
Anmäl deltagare senast 22 april till carl-fredrik.swenson@flen.se
Välkomna till en kväll där vi har idrott och rörelse i fokus!

Medverkande: Flens kommun och Sörmlandsidrotten

!
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Gunilla Svensson jobbar som utveck-
lingssekreterare inom socialförvalt-
ningen och är den senaste mottagaren 
av utmärkelsen Guldhjärtat.

– Det känns ju jättekul, jag är väldigt öd-
mjuk till den här utmärkelsen. Jag trodde 
väl aldrig att någon skulle uppmärksamma 
mig så, säger Gunilla och beskriver sig själv 
som den som ogärna står i centrum.

– Jag är ju lite hemlig av mig, vill inte 
vara med på bild, men det är jätteroligt 
och framförallt är jag väldigt tacksam till 
medarbetarna jag har i kommunen.

Gunilla jobbar som utvecklingssekrete-
rare men även som förvaltare av verksam-
hetssystem inom socialförvaltningen. 

– I min vardag är jag med och bygger i 
systemen, supportar och utbildar. Det är 
ett utvecklande och roligt jobb jag har gjort 
sedan 2015, men jag har jobbat länge inom 
socialförvaltningen. Jag började i vården 
och gick över till att bli assistent på grupp-
bostäder och ibland utlånad som chef. 

Hur kommer det sig att du varit så länge 
inom socialförvaltningen?

– Jag tycker om förvaltningen, det är kul 
att vara en tillgång för medarbetare och 
medborgare. Jag trivs inom Flens kommun 
skulle jag vilja säga.

Just nu genomgår socialförvaltningen 

något som kan beskrivas som ett stålbad. 
Budgeten visar ett underskott på många 
miljoner som har lett till varsel av personal 
och en ansträngning för hela förvaltningen.
En verklighet som även Gunilla känner av.

– Nu när förvaltningen står inför en gan-
ska stor förändring är det en ny utmaning 
nästan varje dag som vi måste ta tag i. Det 
som är under lupp nu är tyvärr varsel och 
eftersom jag jobbar med, och utbildar i, 
schemaplaneringssystem och vikariehan-
teringssystem har jag tillsammans med 
kollegor varit med och jobbat fram en 
strategi för hur vi ska ta hand om övertalig 
personal. Jag menar det var ju inget jag 
jobbade med för ett halvår sedan, det sker 
något nytt hela tiden nu.

Är det en jobbig tid?
– Det jobbigaste är oron ute bland alla 

medarbetare i och med att det ska gå till 
varsel. Min roll kan också ändras även om 
jag inte är orolig för varsel personligen. 
Men tyvärr far många illa i det här och 
det känns jobbigt. Samtidigt är det väldigt 
lärorikt.

Uppvuxen i Flen bor Gunilla numera 
i Nyköping och lever ett aktivt liv på 
fritiden.

– Jag tränar mycket på gym för att hålla 
igång kroppen, jag tycker om matlagning, 
resor och så har vi en båt vi är ute med på 

sommaren. Nu när barnen är vuxna har 
man ju så mycket mer fritid så jag gillar att 
hitta på saker, säger Gunilla som redan nu 
drömmer om solen på Las Playitas. 

 – Vi ska åka på en träningsresa dit. 
De har en ren träningsanläggning med 
OS-bassäng, stort gym, uteträning, 
spinning, yoga och massa annat. Så det blir 
väldigt härligt.

Magnus Ornhammar

Nominering
Med sitt idoga arbete är Gunilla Svensson 
en guldmedarbetare för Flen. Hon är en 
social tillgång då hon verkar ha som mål- 
sättning att säga något trevligt om och till 
alla hon möter. Hon har under sina år i 
socialförvaltningen ställt upp och gjort det 
jobb som behövs och försökt ta reda på svar 
på människors frågor – även när de ligger 
utanför hennes roll. Gunilla har en positiv 
attityd, även när det är stressigt och tufft, 
och hon gör skillnad!  

Guldhjärtat Gunilla trivs 
utmärkt i Flens kommun
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Guldhjärtat

Kommunchef Håkan Bergsten överräckte Guldhjärtat till Gunilla Svensson.

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

!

Gunilla Svensson
Ålder: 53
Bor: Nyköping
Familj: Sambo, två vuxna barn, ett barnbarn
Arbete: Utvecklingssekreterare socialförvalt-
ningen
Fritid: Träning, matlagning, resor, båtliv på 
sommaren
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AKTUELL UTSTÄLLNING 
Akvareller av Eva Ländin
17 april–18 maj
Eva Ländin kommer 
ursprungligen från Stock-
holm, men 2012 flyttade 
hon och sambon ut till 
fritidshuset i Flen och blev 
permanentboende. I Flens 
biblioteks gallerirum visar 
hon nu upp ett spektra av 
olika miljöer och motiv, allt 
skapat i akvarell.

kulturens värld
På gång i

Akvarell målad av Eva Ländin.

Akvarell målad av Eva Ländin.

FLENS  
BIBLIOTEKS 
GALLERIRUM

Jag gick min första akvarell- 
kurs 2004. Fram till min 
pensionering gjorde jag långa 

uppehåll i målandet men under de sista 
fem åren har jag målat mer regelbundet.
Jag försöker förkovra mej genom att 
gå på kurser och hämta inspiration från 
andra akvarellister. Jag har bland annat 
gått på kurs för Johan Thunberg, Nadja 
Helin, Håkan Groop och Majvor Ekholm.
 En gång i månaden samlas ett gäng 
målarkamrater och försöker stötta och 
inspirera varandra.
 Jag har försökt mej på att måla akryl 
men känner att akvarell är mitt media. 
Jag målar mest landskap men ibland 
fastnar även en blomma eller ett hus 
på bilderna.

//Eva Ländin

KOMMANDE UTSTÄLLNING

Samlingsutställning med Resurscentrum, Flen 22 maj–15 juni
I denna utställning visar brukare från resurscentrum och daglig verksamhet upp konstverk i en  
mängd olika tekniker och medier. Det blir såväl bildkonst och tavlor som hantverk och slöjdade alster. 
Välkommen på vernissage onsdag 22 maj kl. 10!
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KÄRLEKSKONSERT MED FLENS KYRKOKÖR
FLENS KYRKOKÖR FYLLER 100 ÅR  

Innebär det att det är en gammaldags och lite tråkig kör?  
Nej, absolut inte! Kören är mer som en glad kaotisk ton-
åring, detta trots att medlemmarna är något äldre.

Vi är 20-talet människor som träffas varje torsdagskväll, året om,  
och sjunger av hjärtans lust. Under året har vi olika programpunkter där 
vi sjunger både vackra stämningsfulla psalmer och musikstycken på latin, 
men även sånger av kända svenska kompositörer som Evert Taube,  
Ted Gärdestad, Kent med många, många fler.

Något som vi nu under flera år gjort med stor glädje är våra Kärleks- 
konserter som vi nu haft i en fullsatt Flens Kyrka. Detta jubileumsår  
har vi satsat lite extra och Kärlekskonserten kommer äga rum i aulan  
i Stenhammarskolan. Varmt välkomna på en 100 minuter lång konsert 
med sång från de senaste 100 årens kärleksmusik!

När: Lör 4 maj kl. 15. Var: Stenhammarskolan aula, Drottninggatan 16, Flen. 
Entré: 100 kr (inkl. förfriskning i paus). Biljetter finns att köpa i disken på 
Flens bibliotek från 15/4. 

Utställning
KONSTGALLERIET  
HÄLLEFORSNÄS
Visar
Flens kommuns nyförvärv  
av konst 24 maj – 2 juni.

Öppet: Fredag 11 – 17,  
lördag – söndag 10 - 14.

VÄLKOMMEN TILL KULTUR- 
LÖRDAG I KONSTGALLERIET  
HÄLLEFORSNÄS 11/5.
I Lena Cedergrens utställning  
med skulpturer får vi besök av  
”Fröken Larssons Band”.
Monica Larsson och Bosse Jonsson 
sjunger visor och ballader kl. 12-13.

Vi serverar kaffe och smörgåstårta. 
Förhandsanmälan senast 8/5.

FOTOUTSTÄLLNINGEN 100!
av Carl von Scheele
8 juni – 1 september 2019
100! är en fotoutställning som berättar 
om ett antal svenska hundraåringars 
långa livsresa. Fotograf Carl von Scheele 
har porträtterat ett antal 100-åringar 
från skilda samhällsklasser. Människor 
som har haft olika förutsättningar, livssyn 
och erfarenheter. Konstgalleriet Hälle-
forsnäs låter oss under sommaren 2019 
stifta bekantskap med dessa fantastiska 
människor och deras livshistorier.

NYHETSBREV

Vill du ha information om kulturaktiviteter som  

bedrivs av och i samverkan med Flens kommun?

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.

Snöuggla, broderi av Linda Lasson.
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Det är flera hållpunkter som återkom- 
mer, som de olika löploppen, tivolit i  
Sveaparken, DJ-tält, glassens dag, hård-
rock med Headbangers eve, lokala band 
och coverband, Kulturskolan, Världsorkes-
tern, Studiefrämjandets många verksam-
heter, bilkortege och mycket mer av det 
som ”ska” vara med. 

Bland nyheterna är att det kommer 
finnas en konferencier, Angela Wand, som 
guidar besökarna genom festiviteterna. 
Det blir också fler aktiviteter för ungdo-
mar, till exempel i form av en konsert. 
Dessutom kommer årets medborgarcere-
moni att hållas under Fest i Flen.

En annan nyhet, som kanske inte 
kommer märkas så mycket för gemene 
besökare men väl i planeringen inför, är att 
Nina Wande från eventbyrån Idéfarmen i 
Dunker, har fått rollen som programsam-
ordnare.

– Jag tänker att det kan vara skönt att 
inte ha varit en del av det tidigare, att kom-
ma in med lite nytt tänk och idéer, säger 
Nina som startade upp Idéfarmen med sin 
man Martin under 2016. 

Varför valde du att hoppa på?
– På ett personligt plan är det ett väldigt 

fint sätt att lära känna bygden, det finns 
otroligt många kulturaktiviteter och folk 
som lägger mycket engagemang utan vinst-
intresse. Det är också spännande att se hur 
vi kan ta tillvara på vad folk vill göra, att 
kommunen kan möjliggöra en yta för dem 
under festivalen där folk kan få se allt bra 
som händer i kommunen.

Nina håller mångfald och jämställdhet 
som två viktiga ledord att jobba med.

– Jämställdhet är något jag jobbar med 
dagligdags, de bitarna kan vi också försöka 
titta på här. Det finns ett tänk kring det, 
med det har inte genomlyst varje detalj, 
där kan vi bli bättre. Det handlar om vilka 
människor man frontar med, vad är det 
man vill säga, vilka ska känna sig inbjudna 
och det är ju alla, säger Nina.

– När det gäller mångfald tänker jag två 
spår. Det ena är att alla ska känna sig väl-
komna på alla områden av festivalen, men 
också att alla orter känner sig inkluderade 
och representerade, det är en utmaning. 
Det kommer aldrig blir perfekt, man behö-
ver jobba på det och på så vis är jämställd-
heten enklare, att jobba normkritiskt och 
ha ordning på representationen.

Projektarbete inför i alla ära, det är under 
ett evenemang Nina trivs som bäst, när 
hon får jobba praktiskt och få det stora 
flödet av arrangemang att flyta på. 

– Framför allt tycker jag det är roligt att 
vi kommer ha så stort fokus på ungdomar-
na. Det känns som en grupp som behöver 
det, och de har själva kommit själv med 
initiativ via elevrådet och fritidsgårdarna, 
som en konsert och spel med bumber balls.

Programmet i sin helhet blir klart mot 
slutet av april, men ni kan redan nu kika 
in på hemsidan flen.se/fest-i-flen för att se 
vilka gobitar som erbjuds i år.

Magnus Ornhammar

Fest i Flen är tillbaka 
– större och bättre
Årets upplaga av Fest i Flen arrangeras 
17 till 18 maj. Programmet har vuxit 
sedan fjolåret och festen har minst sagt 
något för alla smaker.

Alla ska känna sig 
välkomna på alla 
områden av  
festivalen.

– På ett sätt kan man säga att vi tillämpar 
engagemangdemokrati, vi är möjliggörare 
och den rollen tycker jag kommunen ska ha, 
säger Nina Wande, programsamordnare.
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FEST I 
FLEN

Foto: Mostphotos
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Sedan våren 2018 pågår Flens Bostads 
Salstaprojekt och det har på relativt 
kort tid visat sig vara en framgångsrik 
satsning.

– Projektet betyder mycket, det har blivit 
mycket bättre här, men vi är inte klara än, 
säger Fardosa, som tillsammans med Omar 
är projektets miljövärdar.

Deras uppgift är att stötta, utbilda och 
hjälpa de boende i området att exempelvis 
tänka miljövänligt, hålla rent och källsor-
tera rätt.

– Vi jobbar i miljöbodar, källargångar, 
tvättstugor och vi har också en torsdags-
träff då vi träffar hyresgäster i vår sam-
lingslokal. Det har blivit en samlingsplats 
och folk kommer med frågor om allt 
möjligt, säger Omar om lokalen som även 
fungerar som lekplats för barnen och 
syverkstad för den som har det intresset, 
utbildningslokal och naturlig träffpunkt i 
området.

Projektidén föddes efter att FBAB gjort 
arbetsmiljöronder i hela sitt bestånd. 

– Det var egentligen ingen nyhet att det 
var mindre bra här, det var skräp, cyklar, 
barnvagnar, klotter och annat. Men fram-
förallt var det en väldigt stor segregation i 
våra hus, säger projektledaren Sabina Lård 
och exemplifierar.

– I sjöhusen som löper längs med Gård-
sjön, där bor det mestadels svenskar. Sedan 
har vi en annan grupp här och där, unga 
och äldre, barnfamiljer, och det skapar 
väldiga klyftor i ett sånt här litet område.

Saltsa gärde,  den del av Salsta som ligger 
söder om Salstagatan, har ungefär 230 
lägenheter.

– Grundtanken med projektet är att få 
till en beteendeförändring, vi vill att våra 
hyresgäster ska vara stolta, nöjda och kän-
na ansvar för sitt boende och sin närmiljö. 
Att de ska kunna bjuda hem folk och visa 
hur fint det är här, så har det inte varit på 
många år. Vi ser det också som ett lärande 
projekt, det är en del av vad våra miljövär-
dar håller på med dagligen, säger Sabina.

Målet är inte att miljövärdarna ska städa 
upp efter slarviga hyresgäster, snarare att 
folk ska lära sig att själva ta hand om sitt 
område och gemensamt med sina grannar 
verka för en trivsam miljö. 

– Det finns också en trygghetsaspekt, vi 
försöker skapa dialoger och en kommu-
nikation hela tiden. I många år har det 
enbart varit skriftlig information som gått 
ut till våra hyresgäster, men om vi vill spri-
da ett budskap nu går vi runt, knackar dörr 
och letar efter folk. Det fungerar mycket 
bättre när vi använder oss själva och det 
skapar också en trygghet i sig.

Här kommer Omars och Fadosas språk-
kunskaper väl till hands.

– De har koll och ser när det kommer 
nya, de pratar arabiska och somaliska och 
då får vi igång en dialog på det viset, säger 
Sabina.

I förlängningen hoppas FBAB även att 
projektet, som inte har något slutdatum, 
leder till att man sänker sina under-
hållskostnader.

– Det är lite unikt att ett projekt inte har 
något slut, det får ta den tid det tar. Det 
har gått väldigt fort och över förväntan och 
det är kul när man ser en sådan förändring. 
Miljövärdarna jobbar redan på fler ställen 
än på Salsta och det kanske slutar i att pro-
jektet blir över hela beståndet, det får vi se, 
säger Sören Johansson som är förvaltare 
på FBAB.

Magnus Ornhammar
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Projektet har haft en positiv inverkan på området Salsta.

Gemensamma insatser  
gör Salsta bättre

Vi vill att våra hyres-
gäster ska vara stolta, 
nöjda och känna 
ansvar för sitt boende 
och sin närmiljö.
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Planeringen för skolstråket i Flen, området inkilat mellan Drottninggatan och 
Storgatan från Skjortan fram till Sörmlandsgatan, pågår för fullt.

Nedan listar vi några av de bärande pla-
nerna, det ska dock sägas att inga av dessa 
ännu är fast beslutade om.

Skejtpark.  Den segdragna frågan om 
en skejtpark eller inte är tänkt att få sin 
slutpunkt när parken har byggts i anslut-
ning till Skjortan, där Skjortans parkering 
idag finns.

Parkering.  Det kommer byggas en 
parkeringsyta med 65 platser öster om 
skejtparken.

Familjecentral.  I anslutning till parke-
ringen kommer den nya Familjecentralen 
att ta form, i en byggnad som redan i dags 
finns men som renoveras för ändamålet.

Allaktivitetsplan.  Nedanför Familjecen-
tralen anläggs en plan tänkt för diverse 
bollsporter och spontanidrott. 

Skolgård.  Vidare österut tar skolgården 
form allt mer med fler lekytor och redskap, 
bland annat en linbana. På hela området 
kommer även en stor mängd träd att 
planteras.

Drottninggatan.  Trafiksäkerheten 
prioriteras och gatan smalnas av för att få 
plats med cykel- och gångväg på sidan som 
vetter mot skolan och nya gymnastikhal-
len. På sidan som vetter mot industrierna 
kommer snedställda parkeringsplatser att 
anläggas. Dessutom tillkommer ett över-
gångsställe och en ”timglas”-busshållsplats 
där det inte går att passera med fordon när 
bussen står stilla. Även vägsträckan upp 
mot Variaövergången byggs om med cykel-
väg, parkeringsplatser samt förenklingar 
i framkomligheten för den tunga trafiken 
som besöker Volvo.

Magnus Ornhammar

Flens kommun, Sörmland vatten och 
avfall AB och Triab har avbrutit projektet 
tillfälligt. Den främsta anledningen till det 
är att projektet kraftigt avvikit från tids-
planen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
såg ett behov av ett omtag för att försöka 
hålla tidsplanerna i resten av arbetet och 
säkerställa att den kvarstående byggnatio-
nen kan genomföras inom beslutad budget.

Under mars har slutdokumentation för 
de tre etapperna som genomförts gjorts 
samt elarbeten som vatten-, avlopps- och 
gatuarbeten har slutbesiktigas. 

Det är viktigt att besiktningarna blir 
korrekt utförda eftersom det är en förut-

sättning för en rättvis ansvarsfördelning 
om eventuella problem uppstår under de 
närmaste åren. 

Arbetet med att ta fram nya handlingar 
för i första hand beläggningen på etapp 3 
pågår. 

Delen mellan Källgatan och Källargatan 
samt Garvargränd kommer att byggas 
färdigt och asfalteras så snart som möjligt. 
På sträckan kommer gatans ytskikt samt 
vissa kvarvarande arbeten i anslutning till 
de berörda fastigheterna att färdigställas. 
Förhoppningsvis kan de återstående arbe-
tena påbörjas i början av april.

Förhoppningen är att nya bygghand-
lingar ska vara färdiga före sommaren så 
att en ny upphandling av den fortsatta 
entreprenaden kan påbörjas. Först när 
upphandlingen är klar och en entreprenör 
har antagits så kommer vi att veta när hela 
sträckningen fram till Tingsgatan kan vara 
färdigbyggd.

Inga nya arbeten på gatan kommer att 
sättas igång förrän efter sommarperioden. 
Vilket betyder att trafiken inte kommer att 
påverkas av några planerade vägarbeten 
under sommaren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senaste nytt om Landsvägsgatan

En cykel- och gångväg planeras på Drottninggatan. Foto: Mostphotos

Planerna för  
nya skolstråket
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Någon gång händer det. Frågan är bara när.
Den värsta översvämningen på hundra år. Hela samhällen står under vatten. 
Ingen vet hur länge. 

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. De allra flesta kommer 
att behöva klara sig själva en tid. 

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som 
vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme. Och att 
kunna ta emot viktig information.    

Läs mer på dinsäkerhet.se

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDS 

Malin jobbar på Bruksskolan i 
Hälleforsnäs samtidigt som hon läser 
lärarutbildningen. Det innebär att 
hon vanligtvis är tre dagar på skolan 
och två i skolbänken i Västerås.

Studenterna anställs i en av de nio 
kommuner som deltar i samarbetet 
med högskolan.

– Man pluggar på 75 procent och 
jobbar halvtid. Tjänsterna har man 
fått söka som vilket jobb som helst, 
säger Malin som uppskattar utbild-
ningens upplägg.

– Det är jättebra att kombinera 
praktik och teori så här, det borde alla 
lärarstudenter kunna få göra. Man 
ser teorier man läser om i praktiken 
ganska omgående och lär sig mycket 
av det. 

I Sörmland är det Eskilstuna, Flen 
och Trosa som deltar i satsningen 
på den nya verksamhetsintegrerade 
grundlärarutbildningen med målet att 
få fler behöriga lärare. 

Utbildningsformen innebär en möj-
lighet för personer i andra branscher 
att sadla om. Det är 53-åriga Malin ett 
tydligt exempel på.

– Jag är kanske inte den typiska 
studenten, jag har jobbat inom äldre-
vård tidigare och som undersköterska 
på en korttidsenhet i Västerås. Men 
nu var det dags att göra något annat 
innan det är för sent, säger Malin som 
påbörjade utbildningen i höstas.

Utbildningen vänder sig till dem 
som vill arbeta som lärare i förskole-
klass och grundskolans årskurs 1–3. 
Upplägget innebär att studenterna 
får en månadslön om 18 000 kronor 
under hela studietiden, som är drygt 
nio terminer. De kan dessutom söka 
studiestöd hos CSN.

Magnus Ornhammar

Lärarutbildning  
mitt i skolans värld

Malin Kauranen är lärarstudent och arbetar 
samtidigt på Bruksskolan.

En ny lärarutbildning vid Mälardalens högskola gör det möjligt 
att plugga till lärare med fast månadslön. En möjlighet Malin 
Kauranen har tagit. 

Det är jättebra att 
kombinera praktik 
och teori så här.
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Att utgå från målgruppens behov, i 
det här fallet ungdomar, är kärnan i 
Fryshusets samarbetsprojekt i Flen.

Flens kommun inledde ett samarbete 
med Fryshuset på våren 2016 och tog fram 
en förstudie. Vid årsskiftet 2016/2017 
tecknades ett partnerskap inom ramen för 
IOP, idéburet offentligt partnerskap.  

Utifrån förstudien skapades en 
verksamhetsplan med riktade insatser 
och kvantitativa mål, exempelvis en 
demokrati utbildning som ska resultera 
i 25 nya projekt som ska kunna nå ut till 
400 personer. 

Det finns även kvalitativa mål som att 
skapa trygghet, delaktighet och att lyfta 
ungas potential och kraft.

En del av projektet är att jobba med ung-
domsambassadörer i målgruppen 16-25 år.

Snart 20-åriga Flensbon Saga Vallin, är 
en av dem.

– Jag är en ungdom som lever i kommu-
nen sedan nio år och ser problematiken i 
vad ungdomar gör, hur de agerar och var 
de sprider sig. Jag tyckte det lät spännan-
de att kunna driva ungdomar, jag vet att 
många har potential och vill så mycket 
men fått höra att det inte finns resurser, 
då vill jag vara en ungdom som hjälper att 
pusha folk, säger Saga som tidigare känt att 
vuxnas tillit har brustit.

– Men det räddades upp mycket av att 
Fryshuset kom hit. Jag hade hört jätte-
mycket bra om dem och det är härligt att 
Flen har ett samarbete med dem. 

Projektet är uppbyggt av en styrgrupp, 
projektledare, kvalitetssäkrare och ung-
domsambassadörer. Det beräknas ta slut 
2020 men ska upp för beslut om fortsätt-
ning i kommunfullmäktige i år. 

Men ambitionen är att bygga något som 
inte blir beroende av Fryshusets närvaro. 
Det ska vara hållbart med strukturer och 
möjligheter även efter projektets avslut. 
Inblandade parter hoppas att det ger bra 
erfarenheter och verktyg som ska kunna 
leva vidare i annan form.

Magnus Ornhammar

Under andra halvan av förra året 
påbörjades en genomgång av kommu-
nens trafikregleringar, så kallade loka-
la trafikföreskrifter, samt skyltningen 
med vägmärken. 

Under hösten justerades över hundra 
regleringar så att de blev korrekta och 
blev rätt skyltade där så inte var fallet. 
I februari beslutades ytterligare lokala 
trafikföreskrifter. De flesta innebar ingen 
skillnad ute på vägarna men vissa små för-
ändringar har gjorts. Ett exempel på det är 
tidsbegränsad parkering. Parkeringstiden 
har i vissa fall förlängts och tidsregleringen 

justerats för att göra parkeringsplatserna 
så tillgängliga som möjligt. P-skiva har 
införts på tidsreglerade parkeringsplatser. 
Enstaka parkeringsförbud har tagits bort 
där det inte varit nödvändigt och något 
enstaka tillkommit. Lokala trafikföreskrif-
ter finns tillgängliga på Svensk trafikföre-
skriftssamling, stfs.se.

Högerregeln gäller på Landsvägsgatan  
i Malmköping
Huvudledsskyltarna på landsvägsgatan 
sitter kvar sedan den tiden då vägen var 
statlig och en genomfart. När väg 53 bygg-
des om till en förbifart så gjordes ingen 

uppdatering av trafikregleringen på Lands-
vägsgatan genom köpingen. Detta ska nu 
göras så att allt blir rätt både på pappret 
och i verkligheten. På Landsvägsgatan i 
Malmköping kommer huvudledsskyltar-
na därför plockas ner. Med det följer att 
väjningspliktsskyltarna på anslutnade 
vägar också kommer att plockas ner. I de 
fall där väjningsplikt bedöms nödvändigt 
kommer kommunen besluta om väjnings-
plikt och skylten kommer att vara kvar.  
Fortsättningsvis kommer därför mestadels 
högerregeln att gälla på sträckan.

Flens kommun, Tekniska avdelningen

Ungdomars behov kärnan  
i Fryshusetprojekt

Kommunen ser över vägmärken
och trafikregleringar

Ungdomars behov är utgångspunkten 
i projektet med Fryshuset. Det är inte 
Saga Vallin, som omnämns i texten, på 
bilden.

Foto: Viktor Gårdsäter 
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Syftet med nätverket är att vara ett 
forum för bygderåd och hembygdsför-
eningar i Flens kommun. Nätverket 
utbyter erfarenheter och idéer i syfte 
att driva frågor som är gemensamma 
för alla landsbygdsbor i kommunen.

Närverket verkar också för en öppen 
dialog, goda samtal och idéspridning för 
respektive bygderåd och ortsbor. Nätver-
ket är en viktig samarbetspartner för Flens 
kommun.

Nätverksgruppen startades 2006 och 
har sedan dess träffats varannan månad. 
Bygderåd eller motsvarande, s.k. para-
plyorganisationer, från Flen, Malmköping, 
Sparreholm, Bettna, Vadsbro-Blacksta, 
Mellösa, Årdala, Skebokvarn och Hälle-
forsnäs har deltagit vid de möten som 
hållits i, där orterna turas om om värd-
skapet. Man kan säga att detta var en tidig 
ortsutvecklingsidé.

Utöver de olika bygderådens deltagare är 
kommuntjänstemän med på nätverksträf-
farna. Ibland är även representanter från 
politiken inbjudna. Detta för att kunna 
förankra tankar och idéer om utveckling 
samt aktiviteter i kommunen. 

Bygderåden har ett lokalt fokus och 
bygdenätverket mer av ett kommunper-
spektiv. Här är exempel på vad de lokala 
bygderåden fokuserar på. 

Mellösa Bygderåd  är relativt nybildat och 
verkar för de drygt 1.200 kommuninvånar-

na som bor på orten med omnejd. Syftet 
är att skapa en levande landsbygd och 
förutsättningar för människor, föreningar 
och företag att växa och utvecklas. Vadsbro 
Blacksta Kraftcentrum, som det heter, 
förbereder sig nu för att ställa iordning den 
kommunala badplatsen som de sköter på 
uppdrag av kommunen.

Hälleforsnäs Bygderåd,  som bildades så 
sent som i höstas, anordnade den 28 mars 
en workshop för samtliga medlemmar. 
Syftet med mötet var att bilda mindre 
arbetsgrupper som ska arbeta vidare med 
idéer som framkom på stormötet den 27 
januari i år.

Bygderådet har, precis som övriga bygde-
råd, en dialog med Flens Kommun och ser 
ljust på möjligheterna att tillsammans med 
medlemmarna arbeta aktivt i arbetsgrup-
per för att genomföra olika idéer.

Alla som vill vara med och påverka och driva 
orternas och kommunens utveckling är väl-
komna att delta i arbetet! 

Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på 
så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en 
grupp som är verksam på din ort. 

E-posta till ortsutveckling@flen.se

Vill du vara med?

Bygdenätverket  
i Sörmlands hjärta

Valborgsmässoafton i Mellösa.  
Tisdag den 30 april kl. 19.30.  
Valborgsmässoeld och körsång vid 
Kyrkskolan. Därefter servering av 
kaffe, te med bröd och varm korv i 
Hembygdsgården. Mellösa Bygderåd 
i samarbete med Mellösagårdens 
föreningsråd.

I Vadsbro Blacksta firas Valborg på 
sedvanligt sätt i Föreningsgården. 
Ett samprojekt där alla föreningar är 
delaktiga genom Vadsbro Blacksta 
Kraftcentrum.Starttid kl.19.00, brasan 
tänds kl.21.00. Barnaktiviteter utlovas 
med priser skänkta av VBKC.

I Malmköping arrangerar Malma-
bygdens byaråd och Hembygdsgården 
Sörmlands största majbrasa med flera 
tusentals besökare på Heden. Det 
blir tivoli, utställare, korv-, kaffe- och 
övrig försäljning samt turistbyråns 
aktivitet. Tivolit är på plats redan på 
måndagen 29:e april. Brasan tänds vid 
klockan 21, fyrverkerierna skjuts av 
vid 22. Catharina Olsson, före detta 
sångpedagog och operasångerska, 
håller vårtal vid stadshuset.

Det firas även valborg på fler platser i 
kommunen än vad som listas här.

Här kan du fira Valborg
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7 mars deltog FRG:are (Frivilliga  
resursgruppen) från Flen och  
Strängnäs vid ett seminarium  
om krisberedskap och försvars- 
frågor i Riksdagen.

Ordförande i Riksdagens försvars-
utskott, Beatrice Ask, inledde seminariet.

Aud Sjökvist, skogsbrandsutredare och 
debattör av krisberedskap, gick igenom 
skogsbränderna 2014 och 2018 och de 
slutsatser som utredningarna tagit upp.
Lars Nicander, chef Centrum för asymme-
triska hot- och terrorismstudier (CATS) 
vid Försvarshögskolan talade om Sveriges 
förmåga att hantera nationella kriser, 
ledning och organisation.

Sista anförandet hölls av generalmajor 
Michael Claesson, chef för ledningsstabens 
inriktningsavdelning på Försvarsmakten.
FRG Flen jobbar nu vidare med frågorna.

FRG Flen på  
Riksdagsbesök

Beatrice Ask. Foto: Fredrik Wennerlund
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Precis när sommaren gläntar på 
dörren är det dags för Gammaldags 
Marknad i Malmköping där kulturen i 
år får ett större svängrum.

Få events är lika traditionstyngda som 
klassikern Gammaldags Marknad, det 
ligger i sakens natur att igenkänning från 
år till år prioriteras när marknadsgenera-
len Örjan Boberg med flera planerar under 
året. 

Men även om besökarna även i år kom-
mer kunna känna igen sig när marknaden 
hålls lördag den 25 maj, vill arrangörerna 
med årets tema fånga upp lokal kultur 
och kreativitet och presentera det som 
huvudnummer på marknaden.

– Tanken är att man ska känna igen sig 
i en gammaldags hantverksmarknad, men 
det ska inte bli blasé och alltid samma sak. 
Vi vill inte bli jättestora, formatet är bra 
men vi försöker alltid hitta något nytt tema 

varje år och erbjuda den återkommande 
publiken upplevelser utöver det andra och 
i år har vi fokuserat på den lokala kulturen, 
säger Örjan och ger några exempel.

– Sagostigen har sin premiär hos oss, 
Kolhusteatern ger ett smakprov ur som-
marens föreställning, Jannica Lund gör en 
enmansföreställning, Culture House har 
drama-workshops, bland musiken finns 
blåsorkestern, Spelorrarna, Sparreholmar-
na, Envisarna, Joy voice och många fler.

Totalt sett är det över 20 olika kulturakter 
som kommer äga rum under marknaden, 
även om Örjan menar att det ibland är 
svårt att definiera vad som räknas som 
kultur.

– Folkkyrkan gör ett stort program för 
barn som är gratis, då handlar det egent-
ligen mer om lek än kultur, så det är en 
hårfin gräns.

Temat tar avstamp i den analys av 
kulturaktörer som Flens kommun gjorde 
förra året i projektet ”Kreativa Flen”. Det 
visade sig att runt 250 personer, fören-
ingar och företag, på olika vis arbetar med 
kulturella uttryck.

Marknaden med sina 20 000 besökare 
erbjuder en väldigt stor scen för kultur-
entreprenörer, vilket innebär en stor 
exponering på köpet som många mindre 
entreprenörer annars vore långt ifrån att 
nå.

– Tidigare har det varit mycket inriktat 
på militären tack vare platsens historia 
med Malmahed och så vidare. Men vi har 
också sökt andra civila teman som lek, 
slöjd och hantverk, säger Nalle Remneli-
us, reklammakare och initiativtagare till 
kultur i Malmköping.

Han ser att årets fokus på kulturen kan 
ha långtgående effekter.

– Det är viktigt att kulturen vi visar 
upp är nära, baktanken är också att skapa 
ett inflöde av turister till kommunen. Då 
behövs det att vi visar upp en tillfredsstäl-
lande och berömvärd kultur, att man kan 
åka hit för sånt och kanske till slut till och 
med bosätta sig här. 

Att jobba tematiskt har också andra 
fördelar.

– Det finns även en krass ekonomisk 
verklighet bakom detta, vi har inte kunnat 
erbjuda marknadsmässiga ersättningar till 
de som spelar. I det här kunde vi presente-
ra en samarbetslösning och erbjuda mark-
nadspubliken så mycket mer men med 
ungefär samma finanser i bakgrunden som 
vi alltid haft i form av marknadsavgifter 
och lokala sponsorer, säger Örjan Boberg.

 Magnus Ornhammar

NÄRPRODUCERAD KULTUR PÅ

Gammaldags 
Marknad

Foto: Flens kommun.
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Nu är det dags att söka  
skolskjuts för läsår 19/20
Om behovet av skolskjuts förändras under 
året skickar du in en ny ansökan med 
information om förändringarna i god tid. 

Vi behöver ha din blankett senast den 
6 maj 2019 för att kunna planera inför 
höstterminens skolstart.  

Har du rätt till skolskjuts? 
Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts 
till anvisad skola om färdvärden är lång, 
vid särskilda trafikförhållanden, om eleven 
har funktionsnedsättning eller vid andra 
särskilda skäl. 

Rätten till skolskjuts omfattar endast 
elever folkbokförda i Flens kommun och 
gäller inte för resor till och från fri-
tidsverksamhet. 

För att bli beviljad skolskjuts måste 
avståndet mellan folkbokföringsadressen 
och skolan minst uppgå till:

ÅK F–3 2 km
ÅK 4–6 3 km
ÅK 7–9 4 km

Vem kör skolskjuts? 
I Flens kommun arrangeras skolskjuts i 
första hand via allmänna kollektivtrafiken 
som körs av Sörmlandstrafiken. Om allmän 
kollektivtrafik saknas ordnas skolskjuts 
via särskilt upphandlade skolskjutsar, 
för närvarande bussar och bilar från Taxi 
Cabonline AB och Taxi Norr.

All skolskjuts, även den som körs i taxi-
bilar, går som linjetrafik med fasta håll-
platser och avgångstider. Dessa beslutas  
av skolskjutsentreprenörerna. 

Vems ansvar? 
Som vårdnadshavare ansvarar du för 
elevens säkerhet mellan hemmet och 
skolskjutsen. Detta innebär att vårdnads-
havaren ansvarar för att eleven förbereds 
och tränas på att klara sin skolväg och 
att eleven vid behov följs till skolan eller 
påstigningsplatsen. 

Ansvaret för eleven ligger hos vårdnads-
havaren tills eleven klivit på skolskjutsen. 
Efter skoldagen återgår ansvaret till vård-
nadshavaren när eleven stigit av skolskjut-
sen. Som vårdnadshavare ansvarar du för 
att eleven kommer i tid till skolskjutsen. 
Om eleven missar skolskjutsen är det du 
som vårdnadshavare som ansvarar för att 
eleven kommer till skolan. 

Skolskjutsentreprenören ansvarar för 
elevens säkerhet under den tid den vistas 
i fordonet. Från det att eleven klivit av 
fordonet vid skolan övergår ansvaret till 
kommunen. På motsvarande sätt slutar 
kommunens ansvar när eleven kliver på 
skolskjutsen vid skoldagens slut. 

Elever i friskolor eller ej anvisade  
kommunala skolor 
En elev som väljer undervisning vid annan 

skola än den som kommunen anvisat till 
har inte rätt till skolskjuts om organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter uppstår. 

Växelvis boende 
I de fall där en elev bor växelvis hos 
vårdnadshavare anges det i ansökan 
tillsammans med adress- och kontaktupp-
gifter till båda vårdnadshavarna. Behovet 
av skolskjuts prövas då separat från båda 
adresserna, vilket kan leda till att eleven 
antingen får skolskjuts från båda, en av 
eller ingen av vårdnadshavarna. 

Rätten till skolskjuts gäller inte om en 
vårdnadshavare bor i en annan kommun. 

Så ansöker du 
Blanketten Ansökan om skolskjuts hämtar 
du på vår hemsida: www.flen.se. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut 
ansökningsblanketten kan den hämtas ut 
på skolans expedition eller på stadshuset. 
Beslutet skickas sedan ut under somma-
ren. Om du skulle få avslag på din ansökan 
kan du överklaga beslutet. 

Om eleven beviljas skolskjuts via Sörm-
landstrafiken delas busskort ut av skolad-
ministratör vid skolstart alternativt om 
eleven går på en fristående skola så skickas 
busskortet ut med beslutet. Om eleven 
beviljas skolskjuts via Taxi Cabonline AB 
/ Taxi Norr blir du som vårdnadshavare 
kontaktad av taxibolaget innan skolstart.

Har du behov av skolskjuts 
och uppfyller kriterierna 
nedan så skickar du din 

ansökan till:

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

!
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Namn:
Marita Arola

Ålder:
51

Familj:
Ja

Bor:
Flen 

Arbete:
Överförmyndar-
handläggare sedan 
augusti 2016

Anställd i Flens  
kommun sedan:
Sedan länge (1994)

SNABBA!8
1. Vad gör du på ditt jobb?

– Jag arbetar för att alla människor ska få sina behov 
och rättigheter tillgodosedda genom att rekrytera, utse, 
utbilda och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare.

2. Vad innebär det att vara överförmyndar-
handläggare?

– Min uppgift som handläggare är att stödja överförmyndar-
nämnden i att omsätta mål och strategier, ta fram besluts-
underlag samt att bedriva en mycket lagstyrd överförmyn-
darverksamhet.

3. Vad gör dina arbetsuppgifter till ett av Sveriges
• viktigaste jobb?
– Överförmyndarnämndens tillsyn ska verka för att den 
som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller 
förmyndare inte drabbas av rättsförluster.

4. Vad är roligast med ditt jobb?
– Variationen mellan olika arbetsuppgifter och möj-

ligheten till utveckling. Den personlig kontakten med både 
huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och olika myndighe-
ter och intresseorganisationer. Och förstås, mina fantastiska 
kollegor!

5. Vilka är de tuffaste utmaningarna?
– Att tillämpa en gammalmodig lagstiftning på ett sätt 

som är förståeligt för kommunens invånare. Att ”räcka till” 
när telefonerna går varma och enskilda har stora behov av 
hjälp.

6. Vilka egenskaper är bra att ha som  
överförmyndarhandläggare?

– Empatisk, strukturerad, noggrann, ansvarstagande och 
flexibel.

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

– Att vi har tillgång till enskildas pengar och bankkonton.

8. Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
– Att överförmyndarnämnden håller en spännande 

grundkurs i maj och gärna ser flera intresserade på plats. 
Lämna en intresseanmälan för att få delta och lära dig mer 
om vad våra fantastiska gode män och förvaltare bidrar 
med!

 Magnus Ornhammar
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Gå in på sormlandvatten.se och klicka på bilden  
i bildspelet för att komma till svarsformuläret.

Vad tycker du om ditt nya kranvatten?
Du som bor i Flens kommun och har fått nytt vatten, besök vår hemsida  
och berätta vad du tycker om ditt nya kranvatten!
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Biblioteken i Flens kommun

Ändrade öppettider
Flens bibliotek
Skärtorsdag 10-16
Långfredag Stängt
Påskafton Stängt
Annandag påsk Stängt

Bettna bibliotek
Skärtorsdag 14-16

Hälleforsnäs bibliotek
Skärtorsdag 9-12, 15-16

Boken är min kompis!
med Filiokus Fredrik 
Lördag 13 april kl 11.  
Flens bibliotek.
Från 3 år och uppåt. Fri entré!
Häng med när trollkarlen Filiokus  
Fredrik bjuder på bokkalas i 
föreställningen ”Boken är min 
kompis!” Glädje, publikmedverkan, 
musik, böcker och trolleri är givna 
ingredienser i denna svängiga  
trolleriföreställning för hela  
familjen. Det finns mycket skoj  
att hitta i böcker. Välkommen  
så får du se! Filiokus Fredriks 
sköldpadda Jörgen tittar också 
förbi.

Påsklov med häxor & trollkarlar 
på biblioteket
15-17 april kl 13-15. 
Påskverkstad för skollediga barn. 
Förbered resan till Blåkulla hos oss 
på Flens bibliotek. Vi läser högt kl 
13, och efter det är det pysselverk-
stad till kl 15. 

Författarcafé  
med Marianne Gunve
I samarbete med Flen-Malmköping 
Zontaklubb. Onsdag 17 april kl 19.  
Flens bibliotek.
Marianne Gunve berättar om sin 
roman Fina flickor.
Entré: 50 kr. Kaffe och kaka ingår.

Afternoon tea
Lördag 27 april kl 15.
Välkommen att dricka efter-
middagste med scones på  
Flens bibliotek. Entré: 30 kr.  
Begränsat antal platser.

Gunnar Johansson grundade Vrena Me-
kaniska och företaget var enkom i famil-
jens ägo fram till förra året då Hans-Erik 
Olsson och försäljningschefen köpte in sig. 
Numera äger de 51% och familjen Johans-
son 49%. Från början har processindustri 
varit en stor kund, ett tag tillverkades det 
även mycket produkter till reningsverk. De 
har även producerat lite otippade produk-
ter som små studsmattor och plogar. 

Nuförtiden är det endast industriella 
kunder inom pappersmassa, gruv- och 
stålindustrin. Skruvar till pappersmassa 
är något de producerar mycket av. På 
företaget jobbar 60 personer, de flesta har 
jobbat där länge och personalomsättning-
en är inte stor. 

Företag är en så kallad komplett legole-
verantör, de kan producera allt mekaniskt 
från grunden. Från att skära plåten, svetsa 
ihop, bearbeta den i maskiner, måla ded till 
att montera. Fokus är på stora maskiner 
då det är mindre konkurrens. Kunderna 
kommer från hela Sverige och en del av 
dem skeppar utomlands till dotterbolag så 
Vrena mekaniska finns även i länder som 
Kina, USA, Indien. 

– Det unika med Vrena Mekaniska är att 
företaget är komplett, att vi kan framställa 
hela kedjan, från plåt till att lasta produk-
ten i container, säger Hans-Erik Olsson 
som ser flera fördelar med placeringen i 
Bettna.

– En fördel är att det ligger i mitten av de 
tre kommunerna Flen, Katrineholm och 
Nyköping vilket gör det enkelt för personal 
att pendla. I en liten kommun som Flen 
är det möjligt att ha lite mer personliga 
kontakter. Nackdel är lite stor rotation på 
tjänstemän i kommunen. 

På sikt finns det expansionsplaner. Det 
som är mer i närtid är att komma längre 
med företagets digitalisering. Nästa steg 
är att mer information finns på skärmen 
istället för på papper. 

Ebba Culmsee

FöretagsFlen – Visste du att…?

Hans-Erik Olsson är vd på Vrena Mekaniska sedan snart 18 år.  Foto: Ebba Culmsee
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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
13 april  – 8 juni+ 2019

OBS!
Om du vill ha med ditt evenemang till nästanummer, lördag 8/6, måste det skrivasin på www.flen.se/evenemangsenast torsdag 23/5.

arrangemang till påsk. Vi serverar 
kaffe med smörgås 30 kr. Blomster- 
arrangemangen lottas ut efteråt!
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Stick-Kafé
15 april, 20 maj 14-20, Båvens Spinn-
hus. Ta med dig stickning eller något 
handarbetse och känn gemenskapen 
runt garn mm. Vi har en mini provapå 
kurs i att göra pappersblommor. Fika 
och matpaj finns till självkostnadspris.
Arrangör: Båvens Spinnhus

Vi minns vårt gamla Flen
17, 24 april och 8 maj 13-16, Götgatan 4
Är du dagledig? Kommer du ihåg 
eller vill du komma och se hur det 
var i Flen innan den stora rivningen 
satte igång? Kursledare: Lars-Åke 
Malmberg och Hasse Ljungkvist. 
Kursen startar om minst 12 personer 
anmäler sig.
Arrangör: Studiefrämjande

Frimärksafton
16 april, 21 maj 18:30-21, ABF/ LO 
Lokalen Sveavägen 3. Månadsmöte 
med Flens Frimärksklubb. Frimärks-
byte och andra filatelistiska spörsmål. 
Även vykortssamlare är välkomna. 
Arrangör: Flens frimärksklubb

Musik och berättelser om troll- 
konor och häxor
18 april 19-20:30, Sigridslunds Skola 
Berättargruppen Ingrid-Marie & 
Astrakan kommer med ett program 
om magi, om att bota och förhäxa, om 
de som utövade, de som hjälptes eller 
drabbades och om de som utnyttjade 
situationen.
Arrangör: Sigridslunds kulturfören-
ing och Sigridslunds Café & Event 

Stickcafé
18 och 25 april, 2, 9, 16 ,23 och 30 maj, 
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 semesterstängt på Kaca´s 
café är Stickcaféet inställt. 
Arrangör: Stickcafé i Malmköping

Påsklunch på Hotel Malmköping
19 april 11:30-14:30, Hotel Malmköping
Samla familj och vänner under lång-
fredagen 19 april och gör ett besök 
på Hotel Malmköping för en klassisk 
påsklunch.
Arrangör: Hotel Malmköping

VECKA 17
Astrofotograf föreläser 
23 april 18:30-21, Drottninggatan 4
Johan Klinthammar, fotograf från 
Katrineholm. Föreläsning handlar om 
astrofoto, norrskensfoto, nattfoto och 
timelapse (natt)
Arrangör: Studiefrämjandet

Affärsskola för unga 17-25 Våren 19
23,29 april och 7, 14 maj 17-19, 
Drottninggatan 24 . Vi lär oss hur 
idéutveckling och företagande 
fungerar i Sverige. Vi tränar också 
på språk och viktiga kompetenser 
som arbetsgivare frågar efter som: 
kommunikation, mod, kreativitet, 
initiativ- och ansvarstagande. Vi utgår 
från nyckelkompetenser som EU 
anser vara grunden för anställnings-
barhet, social inkludering och ett 
aktivt medborgarskap.
Arrangör: Sister in Business

Flens Dagfilmstudion
25 april, SAGA-Biografen
Filmen “Green Book” börjar kl. 14:00 
och beräknas pågå till 16-tiden.
Arrangör: Flens Dagfilmstudion

Pensionärsdans
25 april 13-16, Föreningsborg Bettna
Musik Bosse Franks populära orkes-
ter. Servering, lotteri. Entrè 100:-
Gratis parkering. 
Arrangör: PRO Bettna

Västanå teater berättar på  
Sigridslund
26 april 19-20:30, Sigridslunds Café 
& Handelsbod. Västanå teater be-
rättar, kommer med föreställningen 
”Fröken” en berättelse i ord och ton 
med Magdalena Eriksson och Alva 
Granström, två unga folkmusiker som 
tagit upp berättandet som levande 
och självklar del i sitt musicerande 
konstnärsskap.
Arrangör: Sigridslunds Café & 
Handelsbod

Ewert Ljusberg
26 april 19:30-23, Teater Klämman
Vissångaren och historieberättaren 
tillika Jämtlands President åter på 
Teater Klämman!
Arrangör: Fridals Kulturförening 

Kulturutbud, konserter /  
Föreställningar
26, 27, april, 24, 25 och 31 maj och 1 
juni, Teater Klämman. På Teater Kläm-
man anordnar Fridals Kulturförening 

60 härliga konsert/föreställnings-
dagar under 2019, för uppdaterat 
program hänvisar vi till vår hemsida.
Arrangör: Fridals Kulturförening, 
Teater Klämman AB, ABF i Flen, 
Kulturens, Folk Y

Vårmarknad
27 april 10-14, Storgatan 12 Hälle-
forsnäs. Vårmarknad med trevliga 
knallar, café och ponnyridning. 
Arrangör: Hälleforsnäs Bygderåd 

Bluebraajam/Oldtimejam
27 april och och 25 maj, Teater 
Klämman. Bluegrassjam/Oldtimejam 
på Klämman är ett återkommande 
inslag i det stora genreöverskridande 
utbudet.
Arrangör: Fridals Kulturförening 

Tågsläpp – Öppet hus i Oxelösunds 
lokstall 
28 april 10-16, Oxelösunds lokstall
Se vad som händer i lokstallet, upplev 
nostalgin. Se vad det är vi jobbar med 
inom underhåll och restaurering av 
fordon och lokaler. 
Arrangör: Föreningen Sörmlands 
Veteranjärnväg - FSVJ

TBE-vaccination
28 april 11-13, Biblioteksplanen
För att ha skydd ska minst 2 doser tas 
första året med 1-3 mån mellanrum. 
Är du över 50 år tar du en extra 2 mån 
efter dos 2. 
Arrangör: Landsbygdsvaccinatören

VECKA 18
Måndagscafé på Bron
29 april 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
”Vem uppfann Rollatorn” Historia, 
tips och service med arbetsterapeut 
Marianne Blomberg. 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Valborgsmiddag på Hotel Malm-
köping
30 april 17, Hotel Malmköping
Käksmästaren Ida på Hotel Malmkö-
ping komponerar en välsmakande 
meny med lokala råvaror.
Arrangör: Hotel Malmköping

Valborgsfirande på Årdala Hem-
bygdsgård
30 april 19:30, Årdala Hembygdsgård
Vi firar Valborg sedan många år till- 
baka i hembygdsföreningens regi.
Arrangör: Årdala Hembydsförening

VECKA 15
Besök hos Mojave Grönt med Na-
turskyddsföreningen Flen
13 april 10-12, Vid gamla tumstocks-
fabriken. Vi får se och höra berättas 
hur de tillverkar trädgårdsredskap 
av återvunnet material. Även visning 
hur de förbereder och drar upp växter 
inför vår och sommaren i fabrikens 
lokaler. Ta med matsäck.
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen

Boken är min kompis! Trolleri- 
föreställning Filiokus Fredrik 
13 april 11-, Flens bibliotek. Häng med 
när trollkarlen Filiokus Fredrik bjuder 
på bokkalas i föreställningen ”Boken 
är min kompis!”. Glädje, publikmed-
verkan, musik, böcker och trolleri är 
givna ingredienser i denna svängiga 
trolleriföreställning för hela familjen.
Arrangör: Flens bibliotek

Nostalgimuseet i Sparreholm
13 april 11-16, Landsvägsgatan 11
Upplev gamla affärsmiljöer, mopeder, 
mc, cyklar, leksaker m.m. Handla  
nostalgiska prylar i vår lanthandel.
Arrangör: Gråforssamlingar

1-års jubileum på Hotel Malmköping
13 april 15-17, Hotel Malmköping
Visning av hotell, restaurang och kon-
ferens. Ta del av våra jubileumserbju-
danden i samband med jubileumet! 
Vi bjuder på plockmat och äppelmust 
från Sofielunds Gård. 
Arrangör: Hotel Malmköping

Utställning med Carina Hahne i 
Flens biblioteks gallerirum
13, 14, 15, 16 april, Flens bibliotek
Carina Hahne stället ut sina målningar 
i akryl och tusch. 
Arrangör: Kulturenheten och Flens 
biblioteket, Flens kommun

Söndagscafé
14, 21, 28 april, 5, 12, 19, 26 maj och 2 
juni, Sparreholmsvägen 35, Ske-
bokvarn. Vi har våfflor med vispgräd-
de och sylt, toast, hembakta bullar, 
smörgåsar gjorda för stunden och 
frysta pajer att värmas i micron. Glass, 
läsk, kaffe, te och till bra priser.
Arrangör: Skebokvarns bygderåd

VECKA 16
Måndagscafé på Bron
15 april 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Gabriella Andersson Sambou visar hur 
man kan göra fina blomster- 
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Morsdag
26 maj 11-15, Hotel Malmköping 
Välkomna till mors dag-brunch på 
Hotel malmköping, en säsongsin-
spirerad buffé med nybakta scones, 
hemkokta marmelader, äggrätter, 
primörer och många lokal godsaker.
Arrangör: Hotel Malmköping

VECKA 22
Flens Sommarträff
1 juni 12-21, Hammarvallen 1
Flens Sommarträff en träff/fest för 
alla med gamla fordon m.m.
Arrangör: Flens Bowlingcafé 

Sommartrafik med rälsbuss
2 juni 10:30-15:30. Under 4 söndagar i 
samband med Öppet Lokstall kan du 
resa mellan Oxelösund och Nyköping 
med den klassiska rälsbussen X21
Arrangör: Föreningen Sörmlands 
Veteranjärnväg - FSVJ

Naturnatt med Naturskyddsför-
eningen
5 juni 21-24, Marsjöns naturreservat
Naturnatten från kl. 21 Vi undersöker 
det nyaste naturreservatet i Flens 
kommun, Marsjöns naturreservat 
2,5 km öster om Blacksta kyrka, intill 
väg 655.
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen

VECKA 23
Vernissage 
8 juni 10-14, Konstgalleriet i Hälle-
forsnäs. Vernissage av sommarens 
utställning i Konstgalleriet Hälle-
forsnäs, fotoutställningen : 100! Carl 
von Scheele har porträtterat och 
intervjuat ett antal 100 åringar med 
olika livserfarenheter men med det 
gemensamma att de fyllt 100 år.
Arrangör: Flens kommun kulturenhet

Bakverk, lunch och middagar tillagas 
med primörerna i fokus. Välkommen 
att boka din måltid!
Arrangör: Hotel Malmköping

Anhörigcafé
22 maj, Prins Wilhelms Torg 1
Anhörigstödet på Träffpunkt Bron 
välkomnar dig, som är , eller har varit 
anhörigvårdare, på anhörig café. 
Kaffe och goda mackor bjuder vi på. 
Möjlighet att få aromamassage.
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt 
bron

Kommunens Konstinköp 
24 maj 11-17, 25, 26 maj 10-14, 31 maj 
11-17, Konstgalleriet i Hälleforsnäs 
Konstgalleriet visar Flens kommuns 
konstinköp senaste 2 åren.
Arrangör: Flens kommun kulturenhet

Gammaldags Malmköpings 
Marknad 
25 maj 9-16, Malmköpings torg
På Torget, Storgatan, Heden och 
Hembygdsgården möter du Malmkö-
pings köpmän och ideella föreningar 
tillsammans med hantverkare och 
knallar.
Arrangör: Malmköpings bygdegård 

Naturskyddsföreningen vid Gam-
maldags Malmköpings Marknad
25 maj 9-16, Malmköpings torg.
Besök Naturskyddsföreningen 
marknadsstånd vid Gammaldags 
Malmköpings Marknad. Ta del av 
information samt tips om att vårda, 
laga och ändra, återanvända och 
återvinna.
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen

Konsertsommar 2019, Triss i 
Damer, Mathlide mfl.
25 maj 18-23, Fridals Gård
Double Inn står på Teater Klämmans 
scen i en helkväll med medryckande 
musik. Konsert i 2 set, en sextett ut-
över det vanliga.
Arrangör: Fridals Kulturförening 

Wärdshusjazzen
25 maj, Malmköpings Wärdshus
Lotten and her Lucky Lindy Losers 
Bandet återkommer till ett lördagsgig 
i Wärdshusets festvåning som en 
skön och välförtjänt avslutning på 
denna Malmköpings Gammaldags 
Marknadsdag. 
Arrangör: Wärdshusjazzen

Aptitrundan vår! Rabarber- och 
primörfest
25, 26 maj, Runt om i Sörmland
Besök 25-26 maj odlare, mathant-
verkare, rabarbermarknader, kaféer 
och restauranger runt om i Sörmland 
med fokus på rabarber och primörer.
Arrangör: Sörmlands Matkluster

Valborg
30 april, 20:30 Lindvallens IP, 
Skebokvarn. Äntligen dags att hälsa 
våren välkommen igen! Kom till oss 
vid fotbollsplanen i Skebokvarn och 
var med när vi ska tända brasan.
Arrangör: IF Kamraterna Skebokvarn

Fotofika
2 maj, Götgatan 4. Ett evenemang för 
icke medlemmar och medlemmar i 
Fotoklubben Fokusera. Vi träffas och 
pratar foto över en fika. Varmt väl-
kommen till oss på Götgatan 4 i Flen.
Arrangör: Studiefrämjande Flen

KÄRLEKSKONSERT – Flens kyr-
kokör 100 år
4 maj 15-17, Stenhammar skolans aula
Kom och fira Flens kyrkokörs 100- 
årsjubileum och njut av Kärlekskon-
serten. Entré: 100 kr (inkl. förfrisk-
ningar i paus). Biljetter säljs på Flens 
bibliotek från 15/4
Arrangör: Flens kyrkokör / Flens 
kommun

VECKA 19
Måndagscafé på Bron
6 maj 13:30, Prins Wilhelms torg 1
Musikunderhållning med trubaduren 
Martin Persson. Vi serverar kaffe med 
smörgås, 30 kr.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Berättarcafé
6 maj 19-20:30, Parkgatan 3
Är du sugen på att dela en berättelse 
eller bara lyssna? Kom till The Culture 
House/Amazon. Gäst är Leif Jacobs-
son från Malmköping. Under 25 års 
tid for Leif Sörmland runt och inter- 
vjuade över 800 sörmlänningar. Han 
bjuder på ett axplock ur dessa insam-
lade berättelser och minnen.
Arrangör: FlenVärldsOrkester/ 
TheCultureHouse

Dagträff
8 maj 14, Landsvägsgatan 47
Kom till Equmeniakyrkan i Malm- 
köping, där RPG bjuder in till ett pro-
gram med ”Sång och dikt i vårens tid”.
Arrangör: RPG/Equmeniakyrkan/Bilda

Wärdhusjazzen
9 maj 18-22, Malmköpings Wärdshus
På Wärdshusjazzen spelar Saxarus –
åttamannajazzbandet med fem saxar, 
piano, bas och trummor. Repertoaren 
har en röd tråd av klassisk swing 
både av kända örhängen och egna 
kompositioner. 
Arrangör: Wärdshusjazzen 

Kulturskolans Generalprogram 
Våren 2019
9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25 maj och 5, 6 
juni, Storgatan 15
Varierande shower, konserter och 
uppträdande av kulturskolan.
Arrangör: Kulturskolan

Kulturlördag
11 maj 12-13, Konstgalleriet i Hällefors- 
näs. Kulturlördag i Konstgalleriet. 
”Fröken Larssons Band” framför 
visor och ballader i Lena Cedergrens 
utställning. Välkomna!
Arrangör: Flens kommun kulturen-
heten 

Stora Tågdagen i Oxelösund
11 maj. Flera tåg rullar till olika 
destinationer. Traditionella tågresor 
mellan Oxelösund och Nyköping och 
mer veterantåg till flera orter.  
En heldag med flera tåg i drift.
Arrangör: Föreningen Sörmlands 
Veteranjärnväg - FSVJ

Sten- och smyckesmässa
11-12 maj 10-16, Idéfarmen
Redan 2017 hade vi några av Sveriges 
bästa handlare och nu kommer det 
fler. Har du aldrig nuddat en dinosou-
riekäke eller provat att slipa stenar 
tidigare så finns den spännande 
möjligheten här.
Arrangör: Idéfarmen 

VECKA 20
Måndagscafé på Bron
13 maj 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
”Vem vet mest” frågesport med Ca-
thrine. Kaffe med smörgås 30 kr.
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens 
kommun, ABF

Forntidsvandring för integration
16 maj 17-20, Parkeringen vid Ham-
marvallen. Upptäck mångkulturella 
samhällen från forntiden just där du 
bor. Arkeologen Agneta Scharp från 
Länsstyrelsen leder vandringarna 
tillsammans med Lucie Riad, integra-
tionsansvarig.
Arrangör: Länsstyrelsen i Söderman-
lands län 

Utflykt till Stenhammars Naturre-
servat  
19 maj 10:30-00, Stenhammars natur-
reservat. Vi gör en vårutflykt till det 
fina naturområdet vid Stenhammar. 
Området har en varierad natur med 
barrskog, hagmarker och strandäng-
ar. Glöm inte matsäck!
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Flen 

Vårmarknad på Skebokvarns- 
gården
19 maj 12-15, Sparreholmsvägen
Medlemmar i Flensbygdens Träd-
gårdsförening samt andra säljare från 
orten, säljer plantor mm.
Arrangör: Flensbygdens Trädgår-
densförening

VECKA 21
Rabarber- och primörfest vecka 21
20-26 maj, Hotel Malmköping
Primörernas årstid är nu! En hyllning 
till primörer sker under hela veckan! 

Vill du nå ut med  
ditt arrangemang ?
Många besöker våra hem-
sidor 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 evene-
mang. Alla evenemangsför-
slag som skickas in public-
eras också i Glimten. Vi kan 
inte publicera evenemanget 
i sin helhet i Glimten men 
tar med inledningen som 
vi hämtar från flen.se eller 
visitflen.se där arrangören 
publicerat det.

Missa inte att synas här!
Flens turistbyrå 
0157-43 09 96  
mail: turism@flen.se
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B
AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Jag är väldigt förtjust i det böljande sörmländska landskapet. Fast 
Uppsala är en trivsam och aktiv stad att plugga i kände jag hela 
tiden inom mig att jag skulle komma att flytta tillbaka till Sörmland 
och Flens kommun.

Jag växte upp i Flens tätort, närmare bestämt i bostadsområdet Brogetorp. En 
lugn och trygg uppväxt på alla sätt och vis. Alla mina klasskompisar bodde där 
och man hade alltid någon att leka och vara med.

Efter Prins Wilhelmgymnasiet i Flen pluggade jag vidare i Uppsala. Närmare 
bestämt läste jag i 5,5 år till husdjursagronom på Lantbruksuniversitetet (SLU). 
Uppsala har sannolikt det häftigaste studentutbudet när det gäller Sveriges 
universitets- och högskolestäder. Men jag är ingen utpräglad festprisse så jag 
ägnade mig mest åt att plugga och att ta lektioner på en ridskola.

Nu har åren gått. Jag är 27 år fyllda, har flyttat tillbaka till Flens kommun och 
jobbar på Länsstyrelsen i Nyköping sedan 2017. På sommarhalvåret jobbar jag 
med arealkontroll av åkermark och beteshagar hos lantbrukare som sökt EU-
stöd och på vinterhalvåret med djurskydd. 

Trivs fantastiskt bra, arbetsuppgifterna är intressanta och omväxlande, inte en 
dag är den andra lik. Och jag får träffa många nya och trevliga människor.

Trots att jag växte upp i en stadsdel har jag som vuxen alltid siktat mot att så 
småningom hitta ett lantligt boende. Fast stadsdel är kanske fel ordval. Var man 
än bor i Flens tätort kan man ju i princip kliva rätt ut i skog och mark. Dessutom  
har man vackra herrgårdsmiljöer som Stenhammar och Yxtaholm några 
stenkast bort.

Som tur är har min man Hannes umgåtts med samma längtan att bo på  
landet som jag. Boendet på Stäringe säteri hittade vi via en annons på Blocket. 
Pendlingsavståndet till mitt jobb i Nyköping är överkomligt, tre och en halv mil. 

Min man pluggar till sjuksköterska och jobbar extra i hemtjänsten i Sparreholm. 
Vi har rätt nyligen blivit med hund, en sexmånadersvalp, av rasen shiba med 
namnet Lyra. Hannes lämnar henne varje morgon i Flen hos min svärmor, som 
är dagmatte.

Ibland får jag för mig att Lyra påminner mer om en självständig katt, än om en 
lydnadstörstande hund. Men hon är samtidigt väldigt snäll och tillgiven och har 
snabbt tagit en stor plats i mattes och husses hjärtan.

Lyra har också gett oss ännu en anledning att komma ut ofta i friska luften. 
Det är så himla kul att gå ut i skogen med henne. Hon formligen spritter av 
upptäckariver och det går helt enkelt inte att låta bli att ryckas med av hennes 
livsglädje.

Sammantaget trivs jag väldigt bra just nu. Både på jobbet och fritiden. Borta 
bra men Sörmland bäst!

Berättat för: Ulf Bertilsson
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Matilda Eriksson:
” Är väldigt förtjust i det 
sörmländska landskapet!”

Namn: Matilda Eriksson.

Ålder: 27.

Bor: Hyr ett falurött hus på Stäringe säteri, i Flens  
kommuns sydöstra hörn.

Familj: Maken Hannes, hundvalpen Lyra och katten 
Katniss.

Gör: Handläggare på Länsstyrelsen i Nyköping.  
Arbetar med arealkontroll och djurskydd.  

Fritid: Sjunger i barbershop-kören Baltic Harmony  
i Nyköping. Vara ute i skog och mark.

Matilda Eriksson pluggade i drygt fem år på  
Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Men nu är  
hon tillbaka i Sörmland. I ett falurött hus ute  
på landet i Flens kommun.

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.


