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Häng med  
till Båvens  
spinnhus

12-13

väntan på snön

Det är vintertider igen, en tveksam tid för en 
skåning som undertecknad är. Snö var en sällsynt 
syn under min uppväxt, jag har aldrig lärt mig att 
stå på ett par skidor och skridskor ska vi inte ens 
tala om.

Men även om jag nått en bit upp i åldern är det 
tydligen aldrig för sent. Här i Malmköping har 
sörmlänningar och utsocknes en fin möjlighet 
att lära sig åka i lugn och ro oavsett förkunskaper 
tack vare det idoga arbetet som Malmköpings 
alpina skidklubb, MASK, gör. 

Malmabacken är ett populärt besöksmål i kom-
munen, för MASK och alla skidsugna håller jag 
tummarna för att det blir kallt nog att tillverka 
konstsnö om inte naturen vill frälsa backen med 
äkta puder i år.

Huruvida några åk i backen blir möjligt som 
sportlovsaktivitet under vecka 8 återstår att se. 
Men det finns en massa annat för alla skollediga 
att hitta på, se sidan 14 för sportlovstips!

En aktivitet som kanske passar en icke-skidåkare 
bättre är ett besök på Båvens spinnhus. Det är en 
fascinerande verksamhet som spinner på invid 
Båvens strandkant i Sparreholm. Glimten skicka-
de dit frilansskribent Ulf Bertilsson tillsammans 
med fotograf Lasse Skog, ni läser deras reportage 
på sidorna 12-13.

Vi har fler spännande saker att berätta om, som 
på det viktiga miljöområdet. Kommunens miljö-
strateg Josefin Smeds jobbar på bred front, i detta 
nummer, på sidan 10, lyfter hon arbetet med 
förnybara drivmedel och ger en matnyttig guide.

Ni kan även läsa om ny förskola på Nybble (sid 
14), kompetenshöjande utbildning på social-
förvaltningen (sid 4), arbetet med kommunens 
välkomstskyltar (sid 4) samt om kulturstipendi-
um 2019 (sid 6).

Med hopp om en kall, vit och solig vinter!

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg och redaktör Glimten

Ansvarig utgivare  Håkan Bergsten, kommunchef  Kontakt  Tel: 0157-43 00 00 vx
Adress: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen | E-post: flenskommun@flen.se | Webb: flen.se 
Redaktör  Magnus Ornhammar, magnus.ornhammar@flen.se
Omslagsbild: Karin Strömberg Lundqvist – numera ägare av Båven spinnhus i Sparreholm.  
Foto: Lasse Skog
Foto: Magnus Ornhammar (övrigt foto anges vid bild)
Produktion  Ateljén åtta.45   
Tryck  Åtta.45 tryckeri Järfälla, atta45.se 
Distribution Postnord distribuerar till permanenthushållen och fritidshusägarna i Flens kommun. 
Vid utebliven tidning ring Postnords kundservice, 0771 33 33 10, vardagar 08 - 19. Mer info på 
postnord.se.  Tidningen finns också på biblioteken i kommunen, på Stadshuset samt på   
turistbyråerna och andra välbesökta platser. Den finns även som taltidning på flen.se 
Nästa nummer 14 april 2020

Följ Flens kommun på flen.se och på facebook  

Använd QR-koden för att läsa Glimten som pdf-tidning >>
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Familjehem sökes!
Flens kommun är i stort behov av familjehem 
som kan tänka sig ta emot barn och unga 
i åldern 0-18 år. Vi söker familjer som kan 
skapa en trygg vardag, goda förutsättningar 
för barn i behov av placering. Vi erbjuder ett 
spännande och givande uppdrag.

Kanske är det just du och din familj som 
behövs, anmäl ditt intresse på www.familje-
hemsverige.se eller om ni har frågor kontakta 
oss via familjehem@flen.se, 0157-430369, 
0157-430370. 

Vårdnadshavare till barn födda 2014 - se hit!
Till vårdnadshavare med barn födda 2014 och som ska börja i obligatorisk  
förskoleklass hösten 2020. Alla vårdnadshavare till barn födda 2014 kommer  
att få ett brev med information om garanterad skolplats i närbelägen skola från 
förvaltningen och information om hur man tackar ja eller väljer annan skola. 
Svaret  till förvaltningen är viktig för att vi ska kunna planera så bra som möjligt 
inför ditt barns skolstart i förskoleklass. Svara på brevet senast den 28 februari 
2020 till Flens kommun, Barn-utbildning- och kulturförvaltningen, 642 81 Flen. 

Bidra till Fest i Flen
Krita in 15-16 maj i kalen-
dern, då är det återigen dags 
för stadsfestivalen Fest i Flen! 
För att evenemanget ska bli 
så bra som möjligt krävs att 
många föreningar, företag och 
privatpersoner bidrar och i år finns 
det ett smidigt sätt att anmäla intresse. 
Besök flen.se och sidan “Fest i Flen” under 
huvudrubriken “Upplev & göra”. Där finns en länk till ett 
anmälningsformulär med all information som behövs. Det 
går också bra att gå via kommunens sida på Facebook. På den 
finns ett event för Fest i Flen där man också hittar länken. 
I detta event kommer man också få alla nyheter om festen 
allteftersom de blir klara, så anmäl gärna din närvaro där så 
missar du inga uppdateringar! 

Tips till företagare
Näringslivsdag KFV på Hedenlunda Slott, 27 mars, kl. 08.30 - 12.00.
Morgonsoffa på Bruket i Hälleforsnäs, 3 april, kl 07.30 - 09.00.

Startskottet för Plantskolan
I mitten av januari invigdes projektet Plantskolan på odlingslotter 
invid Flens kyrkogård. Det är ett spännande projekt som löper 
genom flera avdelningar, förvaltningar och studieförbund och 
som engagerar ungefär 20 deltagare. Deltagarna är människor 
som idag huvudsakligen har försörjningsstöd via kommunen. 
Projektet syftar till att de får ökad kompetens inom odling, språk-

lig utveckling, samhällskänne-
dom och arbetslivskunskaper, 
vilket i sin tur ska leda till att 
de blir anställningsbara inom 
gröna näringar och får ökade 
möjligheter till egen försörj-
ning. Odlingen, som kommer 
att ta vid i vår, kommer att ske 
på odlingslotter arrenderade av 
Stenhammars Godsförvaltning.

Smått & Gott

Bli en 
Cykelvänligare arbetsplats!

Samarbetspartners
Region Sörmland, Länsstyrelsen Södermanlands län

Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Flens 
kommun, Strängnäs kommun och Nyköpings kommun

Så här går kampanjen till
1. Anmäl er via hemsidan energikontor.se/cykelvanlig-arbetsplats-sodermanland-2020/

2. Utse en kontaktperson på arbetsplatsen som ansvarar för kampanjen och som:
	 ser	över	hur	många	kriterier	som	redan	finns	på	arbetsplatsen
 deltar på uppstartsmötet tillsammans med andra deltagande arbetsplatser i kommunen
 vidarebefordrar resevaneundersökning från Energikontoret till medarbetarna på arbetsplatsen

3. Arbeta med de olika kriterierna för att bli en bättre Cykelvänlig arbetsplats

4. Rapportera in resultaten till Energikontoret i Mälardalen

5. Delta på diplomeringen!

FEST I 
FLEN
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Satsningen är utifrån socialstyrelsens 
krav att alla som arbetar med barn och 
unga i myndighetsutövande verksamhet 
inom socialtjänsten skall ha grundkom-
petens socionom. 

I Flens kommun handlar det om med-
arbetare med flera års erfarenhet inom 
yrket, som har god kunskap i yrkesut-
förande men har andra högskoleutbild-
ningar än socionom, såsom exempelvis 
beteendevetare. 

Vid nyrekrytering är socionomutbildning 
ett krav sedan flera år tillbaka. 

Socialförvaltningen väljer även att de 
medarbetare som handlägger vuxna 
eller familjehem och som saknar soci-
onomutbildning får bygga på med det 
första steget till socionomutbildningen, 
socialjuridik. 

Utbildningen sker på kvartsfart. För att 
uppnå socionomkompetens behövs det 
fyra terminer i ämnena socialrätt, socialt 
arbete och psykologi. 

Utbildningssatsningen görs i samverkan 
med FOU (Forskning och Utveckling) 
Sörmland. Utbildning genomförs av 
Mälardalens högskola. 

 
 

Elleonor Kjellström
Enhetschef utredningsenheten

 

De äldsta skyltarna har stått på plats i 
mer än fem år. Sparreholm och Hälle-
forsnäs har sedan tidigare en välkomst-
skylt som setts om du kommit österifrån. 
De har nu fått ytterligare skyltar vid 
ortsentréerna liksom de orter som inte 
haft välkomstskyltar tidigare. I Mellösa 
och Skebokvarn kommer skylten att stå 
mitt i byn. 
De lokala bygderåden har länge drivit 
frågan om att de mindre orterna inte har 
välkomstskyltar och att sådana önskas. 
Det är för många en fråga om identitet 
och den är viktig för de lokala bygde- 
råden och för de som bor runt om i 
kommunen.
Bygdenätverket i Sörmlands hjärta 
tillsatte därför en arbetsgrupp, skylt-
gruppen, som i dialog med Samhälls-
byggnadsförvaltningen har jobbat med 
detta sedan ungefär två år. Det är en del 
av arbetet med bygd och ort i balans, 
tidigare ortsutveckling. Skyltgruppen och 
de lokala bygderåden har i högsta grad 
varit involverade i placeringen av de nya 
skyltarna,  omplacering av vissa befintliga 

skyltar och budskap på skyltarna. Varje 
ort har ett motiv i form av en bild som 
visar en del av just den ortens identitet  
samt ett välkomstbudskap. De fyra ovan 
nämnda orterna har samma välkomst-

budskap som tidigare. De nya skyltarnas 
budskap lyder som följer: “Mellösa, 
en plats att trivas på”. “Välkommen till 
Vadsbro”, “Det ska vara gott  att leva och 
bo i Skebo” (Skebokvarn), “En naturskön 
miljö med många historiska fornminnen” 
(Bettna). 
Flens kommun har inom gällande ram- 
avtal beställt plåtar till nya skyltar samt så 
kallad foliering av de nya skyltarna och 
de gamla skyltar som fått ny foliering. 
Kostnaderna är budgeterade och ryms 
inom ramen för den investeringsbudget 
som avser bygd och ort i balans. Förvalt-
ningen har en nära dialog med Bygdenät-
verket i Sörmlands Hjärta när det gäller 
hur investeringsmedel i bygd och ort i 
balans ska användas, göra mest nytta och 
öka attraktiviteten för kommunens orter 
och kommunen som helhet.
Om alla välkomstskyltar är på plats när 
du läser detta kan vi inte svara på i skri-
vande stund.

Carla Swenson
Samordnare bygd och ort i balans

I Januari 2020 påbörjar de socialsekreterare som saknar socionomkompetens och arbetar med barn och 
unga inom socialtjänsten att vidareutbilda till socionomer. Vid nyrekrytering är socionomutbildning ett 
krav sedan flera år tillbaka och flertalet av socialsekreterarna är socionomer sedan tidigare. 

De så kallade välkomstskyltarna som funnits sedan länge för att hälsa välkommen till Flen,  
Malmköping, Sparreholm och Hälleforsnäs, har fått en ansiktslyftning. 

Socionomkompetens  

Alla orter hälsar dig välkommen
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Konstnärerna som skapat motiven heter  
Inger-Linnea Carlsson och Christina Lindblom.
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Prognosen för 2019 efter 11 månader be-
räknas till ett underskott på - 27 miljoner 
kronor. Det är mer än en halvering av 
underskottetet som beräknades att bli vid 
2018 års utgång. De områden som fort-
farande visar det största negativa utfallen 
är hemtjänst och försörjningsstöd. 

– Vi vet att allt som hänt under 2019 
har inneburit stora påfrestningar för 
våra medarbetare, säger Iris Pettersson, 
förvaltningschef. Vi arbetar vidare med 
att vara restriktiva med anställningar och 
har intensifierat arbetet med att införa 
“Heltid som norm”. Vi har också sett över 
den nya bemanningsenhetens uppdrag 
samtidigt som vi under hösten fortsatte 
att utbilda chefer i bemanningsekonomi 
och schemaanalys. 

I början av 2019 meddelades det att med-
arbetare inom äldreomsorgen samt funk-
tionsnedsättning skulle kunna komma att 
varslas. Den nya bemanningsenheten har 
börjat att hantera nyanställd personal, 

planera för att säkerställa att anställning, 
planering och att tillgänglig tid hanteras 
på rätt sätt. Avancerad resursplanering 
är igång på flera ställen, och det gör det 
möjligt för personal att arbeta på flera 
avdelningar inom sin enhet redan i sche-
maplaneringen. 

En annan del som man har kommit 
igång med är något som kallas avancerad 
bokning och som möjliggör bokning av 
resurstid på annan enhets schema, för att 
täcka upp vid planerad frånvaro. Arbe-
tet har burit frukt och man har kunnat 
återanställa medarbetare som tidigare 
meddelades om varsel. 

– Resultatet av det här arbetet har lett 
till många positiva saker. Vi har kunnat 
återanställa medarbetare efter ett stort 
arbete i planeringen med att bemanna 
rätt och i projektet “Heltid som norm”. 
Målet är att vi ska minska användandet 
av timvikarier och istället vara våra egna 
medarbetare som vikarier. Det ska på  

sikt ökar tryggheten och stabiliteten i 
personalgrupperna, berättar Susanne 
Fredberg Persson, tillförordnad avdel-
ningschef inom äldreomsorgen. 

Ett nytt resurstidsavtal med fackförbun-
det Kommunal ska resultera i att samtliga 
medarbetare kommer att kunna lägga 
20 % av sin arbetstid som resurstid. Det 
innebär att flexibiliteten blir bättre och 
att man har möjlighet att hjälpa sina 
kollegor inom den egna enheten och på 
andra enheter när det behövs. 

– En annan värdefull sak är att Omställ-
ningsfonden kommer att kunna göra 
det möjligt för oss att erbjuda tillsvida-
reanställda vårdbiträden en underskö-
terskeutbildning vilket är en viktig del i 
vårt arbete med kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen, avslutar Susanne 
Fredberg Persson. 

Maria Eriksson

2019 innebar stora utmaningar och omställningar inom socialförvaltningen i Flens kommun. 
Inom ramen för detta arbete såg man också möjligheter och potential till utveckling gällande  
arbete, processer och ekonomistyrning inom förvaltningen. 

Socionomkompetens  Socialförvaltningens  
utvecklingsarbete ger resultat

Alla orter hälsar dig välkommen Iris Pettersson, socialförvaltningschef och Susanne Fredberg Persson,  
tillförordnad avdelningschef inom äldreomsorgen. 
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– Det känns såklart jätteroligt! Oftast 
är det orkestern som är i fokus och det 
är begripligt, utan den hade vi inte fått 
pengar från Kulturrådet och kunnat starta 
The Culture House där jag har arbetat 

tillsammans med tio till 12 anställda på 
hel- och deltid. Utan dem hade jag inte 
kunnat genomföra projektet, så de ska ha 
mycket cred, säger Anne Sjöberg

Oavsett från vem eller vilka som nomi-
neringen kommit, så här löd den när 
barn, utbildnings- och kulturnämndens 
ordförande Peter Munter (S) läste upp 
den.

2019 års kulturstipendium tilldelas 
Anne Sjöberg för hennes långvariga 
och enträgna arbete med framför allt 
The Culture House och Flens Världs-
orkester. Anne har lagt ner tid och 
energi på att söka pengar, organisera 
aktiviteter och har även själv deltagit 
som utövare i olika sammanhang.
Ann har genom sitt kulturarbete bi-
dragit till en ökad integration i Flens 
Kommun, och som även har lyft fram 
Flen i rampljuset.  

I sitt tacktal tog Anne Sjöberg bland an-
nat upp, och delade ut, den redovisning 
som Kulturrådet gjort i satsningen “Krea-
tiva platser”. Den innefattar 25 projekt i 
hela landet och där The Culture House är 
ett av dem som lyfts fram. Redovisningen 
finns att läsa på kulturradet.se.

Hur mår kulturen i Flens kommun?
– Jag tycker det börjar hända mer och 
mer, det känns som att när världsorkes-
tern började har också fler människor 
flyttat in och det finns en massa bra saker 
på ställen som Klämman, Idéfarmen 
och Sigridslunds café till exempel. Även 
kulturförvaltningen har fått ny energi, 
upplever jag.  

Magnus Ornhammar

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer 
i åldrarna 18–84 år i Flens kommun till-
frågades, svarsfrekvensen var 42 procent. 
Fullständigt resultat finns på scb.se/
medborgarundersokningen.

Undersökningen har tre olika delar med 
varsitt helhetsbetyg, betygsindex. Index 
är ett sammanfattande mått och skalan 
i det här fallet är 0-100. De tre delarna 
är; NRI, frågor om kommunen som en 
plats att bo och leva på, NMI, frågor om 
kommunens olika verksamheter och NII, 
frågor om invånarnas inflytande över 
kommunala beslut och verksamheter. 

Betygsindex för NRI blev 43, här bedöms 
en förbättring av frågeområdena trygg-
het, bostäder och fritidsmöjligheter vara 

dem som kan höja helhetsbetyget till 
nästa gång. 
Knappt var femte svarande kan starkt 
rekommendera vänner och bekanta att 
flytta hit. Nästan hälften svarade att de 
vill avråda från det.

Betygsindex för NMI blev 41. Förbätt-
ringsområden för att höja helhetsbetyget 
stavas äldreomsorg, stöd för utsatta 
personer, miljöarbete, gator och vägar, 
gymnasieskola, grundskola, gång- och 
cykelvägar samt idrotts- och motionsan-
läggningar.

Betygsindex för NII blev 31. Förbättring-
ar av betygsindexen för frågeområdena 
påverkan samt förtroende kan höja 
helhetsbetyget framgent.

Skillnaderna mot resultatet när Flen 
senast deltog i undersökningen, 2017, är 
små och anses av SCB inte vara statistiskt 
säkerställda.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s 
medborgarundersökning är en attity-
dundersökning och ingen brukarunder-
sökning. Undersökningen är tänkt att 
vara ett av flera verktyg för att få en bild 
av hur kommunens invånare ser på sin 
kommun.

Magnus Ornhammar

Kulturstipendium  
till Anne Sjöberg

Undersökning om Flensbornas  
attityder om sin kommun 

Anne Sjöberg, projektledare för The Culture House i Flen och ensemblemedlem i Flens Världsorkester 
sedan starten, har tilldelats Flens kommuns kulturstipendium. 

Statistikmyndigheten SCB genomför årligen en medborgarunder-
sökning som landets kommuner kan välja att delta i. Flen har varit 
med flera gånger, nu är resultatet för 2019 klart.
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Senast 3 april 2020 behöver vi din ansö-
kan om skolskjuts inför läsåret 20/21.

Rätt till skolskjuts har elever till garan-
terad /anvisad kommunal skola om 
färdvägen är lång, vid särskilda trafikför-
hållanden, om eleven har en funktions-
nedsättning eller vid andra särskilda skäl.

Färdvägen mellan folkbokföringsadres-
sen och skolan måste minst vara 2 km 
för elever i lågstadiet, 3 km för elever 
i mellanstadiet och 4 km för elever på 
högstadiet.

Om eleven bor växelvis hos sina vård-
nadshavare anges det i ansökan, behovet 
av skolskjuts prövas då separat från båda 
adresserna. Rätten till skolskjuts gäller 

inte om en vårdnadshavare bor i en 
annan kommun. 

En elev som väljer undervisning vid 
fristående eller annan kommunal skola 
än den som kommunen har garanterat 
/anvisat har inte rätt till skolskjuts om 
organisatoriska eller ekonomiska svårig-
heter uppstår. 

I Flens kommun arrangeras skolskjuts 
i första hand via allmänna kollektivtra-
fiken som körs av Sörmlandstrafiken. 
Om allmän kollektivtrafik saknas ordnas 
skolskjuts via särskilt upphandlade skol-
skjutsar.
 
Vårdnadshavare ansvarar för elevens 
säkerhet mellan hemmet och skolskjutsen. 

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.

Ansökan gör du på blanketten “Ansökan 
om skolskjuts” som du finner på flen.se. 
Ansökningsblanketten kan även hämtas 
på skolans expedition eller på stadshuset. 

Skicka din ansökan senast 3 april till:
Skolskjuts Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kultur- 
förvaltningen
642 81 Flen

Det är en kombination av flera olika 
faktorer som ligger bakom beslutet om 
en senarelagd byggstart.

– För det första har det tagit för lång tid 
att få fram underlag för upphandling av 
byggentreprenaden, det är först nu vi 
börjar bli klara. Konsulten som hjälpt  
oss med detta är enmansföretagare och 
har haft väldigt mycket att göra, säger 
Rolf Lydahl.

Sofielund kommer under första halvåret 
2020 att upphandla ett projektlednings-
företag som i sin tur får som första 
uppgift att hjälpa fastighetsbolaget med 
upphandlingen av en byggentreprenör. 
Byggstart beräknas till år 2021.

Men Rolf Lydahl ser fördelar även i och 
med att processen nu blir längre än tidi-
gare beräknat.

– Eftersom det färdigställs 16 nya lägen-
heter i Flen av FBAB, 37 i Malmköping 
av Mälarum samt att markanvisnings-
tävlingen avseende Gårdsjö Strand ännu 
inte är avgjord har vi kommit fram till att 
vi vill avvakta utfallen av dessa projekt, 
jag tror vi tjänar på det.

Hur menar du att ni kan tjäna på det?
– Om det visar sig att de större lägen-
heterna går bra i dessa nybyggen kan vi 
möjligtvis rita om och ändra lägenhets-
storlekarna i kvarteret Degeln, minska 
antalet små lägenheter och öka antalet 
treor och kanske till och med fyror. Vi 
har varit lite rädda för att bygga för stort 
men det gäller att vara flexibel och inte 
bara köra iväg för att vi bestämt något, 
händer det saker på marknaden gäller 
det att anpassa sig.

Magnus Ornhammar

Information till vårdnads-
havare om skolskjuts 

Framflyttad byggstart 
i kvarteret Degeln

Detta gäller för elever i förskoleklass till och med årskurs 9 folkbokförda i Flens kommun.

Sofielund och vd:n Rolf Lydahl har stora byggplaner för kvarteret Degeln 
invid runda banken i centrala Flen, något Glimten berättade om i nummer 
4 2019. Men nu står det klart att byggplanerna skjuts fram till 2021.
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Nytt år - nya möjligheter!
År 2020 blir det tredje året då Kulturenheten arbetar utifrån  
Kulturplanen som antogs av kommunfullmäktige hösten 2017. 
Att gå in i det nya året med en mängd nya möjligheter känns 
alltid bra.

Att samarbeta, samverka och på olika sätt utveckla kulturområdet 
utifrån våra mål och resurser är vår uppgift. Och vi gör det gärna 
tillsammans med er engagerade kulturaktörer i kommunen.

Under året fortsätter vi att samarbeta för att erbjuda varierande 
lovverksamhet, vi arrangerar aktiviteter och utställningar i Hälle-
forsnäs konstgalleri samt i Flens biblioteks gallerirum, samordnar 
midsommarfirande i Flen, erbjuder föreläsningar, anordnar en 
kulturfestival för familjer och barn, fler konserter på Bruksom-
rådet, litteraturfestival och nyårskonsert, med mera. I maj och 
oktober bjuder vi in till dialoger där vi tar upp aktuella teman  
och diskuterar hur vi kan fortsätta att utveckla kulturområdet 
tillsammans.
 
Barns rättigheter är nu lag
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 
innehåller 54 stycken artiklar och syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till 
tals. 

Artikel 31 berör barn och ungas fritid.  

• Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt 
delta i det kulturella och konstnärliga livet.

• Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt 
att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska 
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter 
till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations 
och fritidsverksamhet.

Biblioteken, kulturskolan, fritidsgårdarna och kulturenheten  
startar upp med en Kick Off för alla medarbetare för att upp- 
märksamma frågorna och på olika sätt arbeta med dem under 
kommande år och framöver.

Pa gang i

kulturens värld

NYHETSBREV Vill du ha information om kulturaktiviteter som bedrivs av och i 
samverkan med Flens kommun direkt i din inkorg? Då ska du prenumerera på  
vårt nyhetsbrev! Skicka ett mail till kultur@edu.flen.se märkt med “Nyhetsbrev”  
så lägger vi till dig som prenumerant.

Har du synpunkter eller idéer är du varmt välkommen att maila dem till: kultur@edu.flen.se

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM
Årets första utställare är Johan Holm som visar 
foton av stubbar. 

”Med de här bilderna vill jag skildra stubbarnas liv 
som fortgår i det tysta och att till synes banala saker 
ute i skogarna kan innehålla en historia som är unik. 
Men att stubben också är ett vackert inslag i skogen 
och inte bara något skräp som lämnats kvar efter att 
själva trädet är borta.”

Johan Holm bor och är verksam i Malmköping.

Vernissage lördag 1/2 kl. 12-13. 
Utställningen pågår 1-28 februari 2020. 

Bibliotekets öppettider: mån-tors 10-19, fredag 10-17 
, lördag 10-14, söndag stängt.

Årets andra utställning, 

2 mars - 4 april visas vandringsutställningen  

”Tack för din ansökan !” från Sörmlands Museum i 
Flens biblioteks gallerirum

”I utställningen berättar människor som har lämnat 
sina hem sina livshistorier. En del har migrerat för ett 
år sedan och andra för över 100 år sedan. Till Sverige, 
eller ifrån.”

KULTURSKOLAN BJUDER IN TILL ÖPPEN KULTURSKOLA
Bildningscentrum Stenhammar,

Onsdag 18 mars.

Är du nyfiken på vad vi erbjuder för barn och unga i Flen? 
Kulturskolan håller öppet för allmänheten. Kom och se vad 
man kan göra hos oss!

Från augusti i år är kulturskolan 
avgiftsfri så passa på att anmäla dig 
eller ditt barn redan nu. Välkomna!

För mer info se:  
www.flen.se/kulturskola
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2019 ÅRS BARNGÅVA PÅ PLATS
Nu har skulpturen ” Mötet ”  av konstnär Gunnar Carl 
Nilsson kommit på plats i anslutning till Stenham-
marskolans  entre’ Storgatan 19 B.
”Mötet” är det vinnande förslaget , i den skulptur-
tävling som utlystes inom ramen för Barngåvan 
2019. 
Sedan 1999 har Flens kommun årligen delat ut en 
gåva i form av ett konstverk till alla barn som fötts 
i kommunen, och som beställts av en i kommunen 
verksam konstnär.
Sedan 2017 är gåvan omvandlad till ett utsmyck-
ningsuppdrag kopplat till lokaler och miljöer där 
barn vistas.
”Mötet” är en ca 2,30 
m. hög arkitektonisk 
skulptur av ytbehandlat 
järn samt gjuten, pole-
rad terrazzo  och som 
även fungerar som en 
sittplats.
Konstnären Gunnar Carl 
Nilsson beskriver själv 
sin skulptur så här: ” Jag 
ser skulpturen som ett 
stiliserat gyllene träd 
eller en  pokal, full med 
kunskap - värd sin vikt i 
guld för framtiden.”

TEATER PÅ SPORTLOVET
Missa inte föreställningen “Stadsmusikanterna från 
Bremen” under Sportlovet.

Torsdagen 20 februari kl. 10.00 på Flens Biblioteket. Från 
3 år och uppåt. En dock- och berättarföreställning 
med musik, som bygger på den klassiska sagan om 
de fyra djuren som slår följe till Bremen för att bli 
stadsmusikanter. Sagan 
berättas delvis på vers 
och handlar om att ta 
vara på livet, om förnöj-
samhet och vänskap. 
Musiken framförs bl a på 
vevpositiv, ukulele och 
speldosa. Föreställningen 
hade premiär våren 2018 
och är ett samarbete 
mellan Teater Skata och 
Abellis magiska teater. 
Evenemanget är en 
del av det utbud som 
erbjuds i Flens kommun 
under Sportlovskul 2020.

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS
AKTUELL UTSTÄLLNING

Årets första utställare i Konstgalleriet Hälleforsnäs är  
Håkan Wennström från Södertälje som kommer med sin utställning  
”Teckning, film, objekt och en förlupen ängel”.  Håkan Wennström är bildkon-
stnär, filmare, författare, musiker och pedagog. I Konstgalleriet Hälleforsnäs 
kommer han att visa teckningar och objekt samt 5 animerade filmer. Vi ser  
med stor glädje, nyfikenhet och spänning fram mot  denna utställning. 
Vernissage lördag 1/2 kl. 10-14 i konstnärens närvaro.
Utställningen pågår t.o.m.29/3.
Öppet:  Onsdag-fredag 11-17, lördag-söndag 10-14.

Vårens andra utställning i Konstgalleriet Hälleforsnäs. 
Anders Gudmundson, Måleri
Vernissage 4 april, kl. 10-14.
Utställningen pågår 4/4 - 31/5. 
Öppet:  Onsdag-fredag 11-17,  
lördag-söndag 10-14. 
OBS! Stängt fredagarna 10/4 och 1/5.
Så här beskriver Anders Gudmundson 
själv sitt måleri med stilleben och land-
skap som motiv:
”De senaste åren har jag arbetat i 
gränslandet mellan konst och teknisk 
konsthistoria. Traditionellt oljemåleri sett i relation till olika perioders 
tillgängliga material: bland annat optiska hjälpmedel, pigmentfram-
ställning, grunderingar och underlag. Även omständigheterna kring 
själva utförandet av verken: målarlådor, stafflier, penslar och även 
klimatets påverkan på teknik, motiv och materialval.”

Notera redan nu datumet 7/3 kulturlördag 
med Håkan Wennström, då kommer Håkan 
tillbaka till galleriet och berättar om utställ-
ningen och sitt konstnärskap . Kanske blir 
det även lite musik. Vi serverar en god soppa 
med bröd. 75:- för föredrag + soppa. Föran-
mälan krävs till karin.ogren@edu.flen.se  

Utställningsprogram i  
Konstgalleriet Hälleforsnäs 2020
1/2  -  29/3 Håkan Wennström 
 ”Teckning, film, objekt och  
 en förlupen ängel”
4/4  -  31/5 Anders Gudmundsson,  
 Måleri
13/6  -  6/9 John Eklöf,  
 ”Bevakade ögonblick”  foto
11/9  -  13/9 Konstrunda i Sörmlands  
 Hjärta Samlingsutställning
19/9  -  22/11 Isländska konstnärer,  
 Samlingsutställning
28/11  -  17/1 ”Vinter”   
 Samlingsutställning  
 med inbjudna konstnärer

ti
p

s
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Vad tankar du bilen med? Bensin, diesel, eller kanske biogas? Eller så är du 
kanske en av fler och fler som har en laddbar bil och “tankar” från elnätet? 

Guide till förnybara 
drivmedel
Flens kommun har drygt 100 bilar som 
kör runt inom till exempel hemtjänst, 
miljöinspektion, IT och socialtjänst. 
De flesta är dieselbilar men år 2030 har 
kommunen bestämt att alla ska drivas på 
förnybara drivmedel som el, biogas, bio-
diesel eller etanol. Kommunen vill även 
stötta invånare och företag att ställa om 
till förnybara drivmedel, så här kommer 
en guide. 

Biogas
Biogas består av metan som ofta fram-
ställs genom rötning av organiskt materi-
al. Det finns gott om bilar på marknaden 
och merkostnaden jämfört med dieselbi-
lar är marginell. De flesta bilmodeller har 
även en bensintank som reservkapacitet. 
Sörmland Vatten förbereder för att bygga 
ett biogastankställe i Flen, förhoppnings-
vis är det klart i början av 2021. Under 
tiden går det att tanka biogas i Katrine-
holm, Eskilstuna och Nyköping. 

El 
Det finns laddhybrider som delvis drivs 
av en förbränningsmotor, och rena elfor-
don som bara använder ström från batte-
rier för att driva en eller flera elmotorer. 
Det finns många elfordon på marknaden, 

än så länge är de dyrare än konventionel-
la fordon men drivmedelskostnaden är 
betydligt lägre. Laddhybrider har kortare 
räckvidd på el än rena elbilar och passar 
den som mest kör korta sträckor. Oftast 
laddar man sin elbil hemma, men det går 
också att använda publika laddstationer. 
I Flens kommun finns det sådana i Flen 
och Malmköping. 

Etanol
Etanol var populärt i början av 00-talet 
men gick sedan ner på grund av att kli-
matnyttan blev ifrågasatt och förorening-
ar i bränslet orsakade motorproblem. Nu 
är etanol på uppgång igen, men det finns 
få fordon på marknaden. Bensinbilar kan 
dock enkelt konverteras till att drivas på 
etanol. Svensksåld etanol framställs till 
största delen av vete och majs, men kan 
produceras av i nästan alla kolhydra-
ter. Det finns goda tankmöjligheter för 
etanol. 

Biodiesel (HVO/FAME)
HVO är en förnybar diesel som fram-
ställs av växt- och djurfetter samt 
restprodukter från skogsindustri. Den 
liknar fossil diesel och allt fler fordons-
tillverkare godkänner fordon för HVO. 

HVO förväntas dock bli dyrare eftersom 
efterfrågan är hög samtidigt som tillgång-
en på hållbara råvaror är begränsad. En 
annan biodiesel är FAME, den är mindre 
lik fossil diesel och mer lik matolja vilket 
gör att fordon behöver anpassas för att 
kunna använda FAME. Vid Talja i Flen 
finns ett tankställe för HVO som drivs av 
Energifabriken. 

För kommunens egna bilar finns en 
drivmedelsplan för vilka drivmedel 
kommunen ska satsa på och hur fördel-
ningen ska se ut. I korthet handlar det 
om att biogas ska väljas i första hand (när 
det finns tankmöjligheter), i andra hand 
el och i tredje hand biodiesel eller etanol. 
Men det är viktigt att komma ihåg att de 
förnybara alternativen inte kommer kun-
na täcka alla dagens behov av drivmedel i 
samhället, därför måste vi också resa mer 
effektivt. Många resor är kortare än en 
mil och sker inom samt mellan tätor-
terna, där alternativ till bilen ofta finns. 
Att minska personbilstrafiken är bra för 
hälsan, trafiksäkerheten och miljön.

Josefin Smeds
Miljöstrateg
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BLI TESTCYKLIST!

Samarbetspartners
Region Sörmland, Länsstyrelsen Södermanlands län,
Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Flens 
kommun, Strängnäs kommun och Nyköpings kommun

Energikontoret i Mälardalen driver ett projekt tillsammans med kommunerna 
Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Flen och Strängnäs samt Region Södermanland 
och Länsstyrelsen i Södermanland för att öka cyklandet i länet. Testcyklister är en 
av de kampanjer som genomförs inom projektet, där invånare i Södermanlands 
kommuner får låna en elassisterad lådcykel under tre månader.

Tanken är att lådcykeln ska användas istället för bilen för att till exempel åka till 
jobbet, skjutsa barnen till skolan, handla matvaror eller ta sig till fritidsaktiviteter.
I utbyte får Testcyklisten blogga om upplevelsen och sprida sina erfarenheter 
i olika kommunikationskanaler.

Är du intresserad? Skicka in din intresseanmälan via länken nedan så berättar vi 
mer detaljerat om vilka urvalskriterier som gäller för just din kommun! 

energikontor.se/testcyklister-2020
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Ett genommysigt ullspinneri invid 
Båvens strand som satt Sparreholm på 
kartan. Ett rivningshus på en industri-
tomt där det varit svårt att bygga ut och 
expandera.
Ett mynt har alltid två sidor – så även 
Båvens spinnhus. 
Men när Glimten kommer på besök är 
det de positiva och glada tongångar-
na som regerar. Eller som den relativt 
nya ägaren Karin Strömberg Lundqvist 
uttrycker det:

– Varken jag eller någon annan blir rik 
på det här. Men vad är väl pengar mot 
att vara en del av den gemensamma kraft 
och energi vi har här?

– Ta bara våra volontärer som hjälper 
oss att rensa ullen utan annan lön än en 
kopp kaffe och en hembakad bulle. Den 
här sammanhållningen vill jag bara inte 
vara utan.

Spinnerierna i vårt avlånga land avveck-
lades under 1900-talet. I det moderna 
Sverige tvingades fårbönderna hastigt 
och mindre lustigt att förstöra ullen, 
eftersom vi svenskar plötsligt föredrog att 
köpa billigt importgarn, billiga mössor 
och tröjor av bomull eller konstfiber. Ett 
resursslöseri som allt fler har fått upp 
ögonen för. Runt om i landet finns nu ett 
tiotal småskaliga ullspinnerier dit bön-
derna kan sälja sin ull eller lämna in och 

få tillbaka den i förädlat skick. Båvens 
spinnhus är Sörmlands enda spinneri 
och hårt tryck råder.

– Vår kapacitet är tyvärr för liten för att 
möta efterfrågan. Väntetiden på att få 
sin ull förädlad i vårt spinneri är runt ett 
och ett halvt år, säger Karin Strömberg 
Lundqvist.

Den här dagen har lantbrukaren Claes 
Nilsson, med ett lantbruk norr om 
Strängnäs, kommit till Sparreholm för att 
lämna in ull från sina 35 tackor av rasen 
gotländskt utegångsfår.
Han klipper sina tackor två gånger om 
året, på hösten och före lamning på 

De sörmländska fårbönderna slängde länge sin ull. Numera tas den om hand och blir 
till garn och varma mysiga ylletröjor. Tacka eldsjälarna i Båvens spinnhus för det!

Ett spinnhus av 
rätta ullen  

Åsa Nordqvist ser till att ullen  
kommer in i kardverket.
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våren. Nu kommer han med 20 kilo ull 
i stora pappsäckar, säckar som ställs in i 
ett torrt och svalt lagerutrymme i väntan 
på att spinnas.

– Förr tvingades jag slänga ullen, det 
kändes inget vidare. Nu får jag tillbaka 
den kardad, tovad eller som garn. Efter-
som alltfler köper lokalt lammkött, får-
skinn och textilier av ylle blir det allt mer 
ekonomiskt intressant att vara fårbonde, 
säger han.

Båvens spinnhus drog igång 2013 av de 
tre pionjärerna Marianne Fröberg, Gu-
nilla Jacobsson och Kerstin Karlén med 
stöd av ett 60-tal aktieägare, merparten 
från fårnäringen.

De två förstnämnda har slutat, men 
Kerstin jobbar kvar. Hon och Åsa Nord-
qvist är verksamhetens enda heltidsan-
ställda, båda jobbar med maskinparken 
i spinneriet. Maskinerna är för övrigt 
tillverkade i Kanada och kostade 1,5 
miljon att köpa in.

– Vi gick runt till bankerna men ingen 
trodde på affärsidén. Som tur var läste 
Björn Nyström i Sörmlandsbygden om 
våra planer. Han hade nyligen sålt sitt 
företag Tågkompaniet och såg till att vi 
kunde köpa in den maskinpark vi behöv-
de. Björn sitter fortfarande i vår styrelse, 
berättar Kerstin.

Nu ägs Spinnhuset alltså av Karin Ström-
berg Lundqvist, bosatt på en bondgård 
med ett eget litet gårdsmejeri. Gården 
ligger bortom Örebro, 14 mil från Spar-
reholm. Karins 240 får och 40 angora-
getter gav henne anledning att kontakta 
Båvens spinnhus kring ullhanteringen. 
Och nu äger hon alltså hela klabbet. 

Karin jobbar två långa dagar i veckan i 
spinnhuset och sover över en natt på Ske-
bokvarnsgården. Hon älskar Sparreholm 
och närheten till Stockholm ger många 
köpstarka kunder. Till och med TV4 och 
det populära jordbrukarparet Mandel-
mann har varit på besök i spinnhuset.

– Vi har så hårt tryck nu att vi vill ex-
pandera här invid Båvens strand. Men 
eftersom det är en rivningsfastighet har 
det varit lite oklart hur vi ska lösa det 
med kommunen.

Att verksamheten blir kvar i Sparreholm 
hoppas bland annat volontären Anna 
Grill, som är
stormförtjust i spinnhuset. Hon kommer 
hit med jämna mellanrum för att hjälpa 
till att rensa
ullen.

– På sommaren sitter vi och rensar här 
ute på Båvens strand. Men egentligen 
kommer jag nog hit mest för fikat och för 
att få höra det senaste skvallret…

Ulf Bertilsson
 

Foto på detta uppslag:  
Lasse Skog/Bildtjänst

Claes Nilsson är fårbonde utanför Strängnäs. Karin 
konstaterar att han leverar ull av yppersta kvalitet.

Den här maskinen sträcker ut fibrerna efter 
kardningen.

Kvalitetsgarn från Sparreholm.

Fakta
Spinnhus förekom mellan åren 1724 och 
1825 och var i praktiken fängelser för 
lösdrivande kvinnor, som fick ägna sig åt 
att spinna garn.

Båvens spinnhus i Sparreholm är något 
mycket trevligare än så. Ett spinnhus med 
hjärtat på rätta stället som förvandlar 
fårböndernas ull till garn av högsta kva-
litet. Spinneriet kan även förädla ull från 
angoragetter och alpacka.

Spinneriet tar emot studiebesök, ordnar 
kurser, har ett stickkafé och en butik 
öppen på fredagar. 
 
Läs mer på: www.bavensspinnhus.se.

Kerstin Karlén var med och startade Båvens 
spinnhus 2013.
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Dag Tid Plats Aktivitet Målgrupp Kontakt

Mån 17/2 kl.9-15 GB-hallen, Hammarvallen Allmänhetens åkning utan klubba. Gratis utlåning av 
skridskor och hjälmar

Alla Hammarvallen 0157-430288

Mån 17/2 kl.10-12 Piggelinhallen, Flen Prova på olika idrotter 6-15 år Nafi Kaya 0157-430990

Mån 17/2 kl.13-15 Biblioteket Pyssel Skolbarn Maria Andersson 0157-430963

Tis 18/2 kl.9-17 GB-hallen, Hammarvallen Allmänhetens åkning klubba tillåten. Gratis utlåning 
av skridskor och hjälmar

Alla Hammarvallen 0157-430288

Tis 18/2 kl.10-12 Piggelinhallen, Flen Prova på olika idrotter 6-15 år Nafi Kaya 0157-430990

Ti 18/2 kl.13-15 Biblioteket Pyssel Skolbarn Maria Andersson 0157-430963

Ons 19/2 kl.9-15 GB-hallen, Hammarvallen Allmänhetens åkning utan klubba. Gratis utlåning av 
skridskor och hjälmar

Alla Hammarvallen 0157-430288

Ons 19/2 kl.10-12 Sporthallen Hälleforsnäs Prova på olika idrotter 6-15 år Nafi Kaya 0157-430990

Ons 19/2 kl.16-20 GB-hallen, Hammarvallen Skridskodisco. Gratis utlåning av skridskor och hjälmar Alla Hammarvallen 0157-430288

Ons 19/2 kl.13-15 Biblioteket Pyssel Skolbarn Maria Andersson 0157-430963

Tors 20/2 kl.10-11 Biblioteket Teaterföreställning med Teater Skata 3-7 år Kulturenheten 0157-430221

Tors 20/2 kl.9-17 GB-hallen, Hammarvallen Allmänhetens åkning klubba tillåten. Gratis utlåning 
av skridskor och hjälmar

Alla Hammarvallen 0157-430288

Tors 20/2 kl.10-12 Sporthallen  
Malmköping

Prova på olika idrotter 6-15 år Nafi Kaya 0157-430990

Fre 21/2 kl.9-15 GB-hallen, Hammarvallen Allmänhetens åkning utan klubba. Gratis utlåning av 
skridskor och hjälmar

Alla Hammarvallen 0157-430288

Fre 22/2 kl.10-12 Piggelinhallen, Flen Prova på olika idrotter 6-15 år Nafi Kaya 0157-430990

Lör 2272 kl.10-13 GB-hallen, Hammarvallen Allmänhetens åkning klubba tillåten. Gratis utlåning 
av skridskor och hjälmar

Alla Hammarvallen 0157-430288

Sön 23/2 kl.11.15-15 GB-hallen, Hammarvallen Allmänhetens åkning utan klubba. Gratis utlåning av 
skridskor och hjälmar

Alla Hammarvallen 0157-430288

Fritidsgårdarna Flens 
kommun

Se vår Facebooksida, “Fritidsgårdarna i Flens kommun”, 
gällande öppethållande och aktiviteter.

12-19 år Flen 0157-430981,  
Hälleforsnäs 0157-430983,  
Malmköping 0157-430985

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden ser ett behov av flera 
förskoleavdelningar och behöver därmed nya lokaler för för- 
skoleverksamheten. Efter beslut i kommunfullmäktige den  
31 oktober 2019 har Flens Kommunfastigheter AB fått upp- 
draget att starta ombyggnationen av gamla Nybbleskolan. 
Nu pågår ombyggnationen för fullt. Förskolan med plats för  
åtta avdelningar ska enligt plan stå klar nästa år i februari 2021. 

Det innebär också att kommunen samlar flera utspridda 
förskolor till en förskola i Flens tätort. Det är förskolan Ham-
maren som har två avdelningar med tillfälligt bygglov till 2022, 
förskolan Vallmon och avdelningen Bryggan i Flens tätort som 
kommer att bilda den nya förskolan tillsammans med två ytterli-
gare förskoleavdelningar.

Rose-Marie Fältskog

Sportlovskul 2020 

Här byggs en ny förskola
På fastigheten Kungsfågeln 9 i Flen byggs nu gamla Nybbleskolan 
om till en förskola med åtta avdelningar.
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”Jag vet inte  
om eller vad  
jag behöver 
hjälp med.  
Jag vill bara  
att någon  
ska lyssna.”

Vi bryr oss om varje brottsoffer.  
Kontakta oss för samtalsstöd,  
råd och vägledning. 

Telefon: 0150-780 17
E-post: info@katrineholm.boj.se 

Läs mer på  
www.katrineholm.boj.se

KATRINEHOLM
FLEN

VINGÅKER

Personen på bilden har ingen koppling till citatet.
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Kontakta oss för samtalsstöd,  
råd och vägledning. 

Telefon: 0150-780 17
E-post: info@katrineholm.boj.se 

Läs mer på  
www.katrineholm.boj.se

KATRINEHOLM
FLEN

VINGÅKER

Personen på bilden har ingen koppling till citatet.



16

Namn:  
Angelica Ankarstrand 
 

Ålder: 46 år 
 

Familj: Man, 4 barn 
varav 2 utflyttade. 
 

Bor: Valla 
 

Arbete: Biträdande 
rektor 
 

Anställd i Flens  
kommun sedan: 
1 juni 2019

Vad innebär det att vara  
biträdande rektor?  

Som biträdande rektor arbetar jag i nära samver-
kan med rektor. Jag samverkar också med andra 
biträdande rektorer och rektorer i kommunen. En 
stor del av mitt arbete innebär att leda och orga-
nisera för en bra verksamhet där elever känner en 
trygghet och utvecklas i enlighet med de mål och 
kunskapskrav vi har i skolan. Mina ansvarsområden 
är förskoleklasserna, fritidshemmet och vår nystar-
tade grundsärskola. I mina arbetsuppgifter ingår 
det också att ha medarbetarsamtal, lönesamtal och 
ha personalansvar för de medarbetare som arbetar 
inom mina områden. Jag ingår även i skolans 
elevvårdsteam. En stor del som också ingår är att 
samverka med vårdnadshavare. Många av våra 
vårdnadshavare har skolerfarenheter från andra 
länder, med andra synsätt och system än vad vi har 
i Sverige. Det gäller att verka för en samsyn kring 
elevernas utbildning och skapa en tydlighet över 
elevens hela skolsituation. Jag försöker också att 
vara i verksamheten så mycket jag kan och träffa 
alla våra härliga elever! Det blir många möten både 
med skratt och allvar. Ingen dag är den andra lik!

Vad gör dina arbetsuppgifter till ett 
av Sveriges viktigaste jobb?       

Skolan är samhällets kärna. En fungerande 
skolgång där barn och ungdomar får lära sig och 
utvecklas som individer är en stark skyddsfaktor för 
att lyckas i livet, med allt vad det kan innebära.

Vad är roligast med ditt jobb? 
Allt! Att få vara en del av att leda verksam-

heten framåt och skapa nya möjligheter varje dag 
är det bästa jag vet. Ofta åker jag hem från jobbet 
med en längtan till nästa arbetsdag! 

Vilka är de tuffaste utmaningarna? 
Vi har många utmaningar både stora som 

små. En stor utmaning är att skapa lärmiljöer där 
alla elever ges möjligheter och förutsättningar att 
nå målen, oavsett språk eller funktionshinder. Men 
vi närmar oss med stormsteg och vi ger oss inte 
förrän vi är där! 

Vilka egenskaper är bra att ha som 
biträdande rektor? 

Det är otroligt bra, för att inte säga nödvändigt att 
vara en god kommunikatör och ha en social förmå-
ga som gör att människor som du möter känner sig 
sedda och lyssnade på. Att vara positiv, lösningsfo-
kuserad och engagerad är andra egenskaper som 
bidrar till att kunna göra ett gott arbete. Nyfikenhet 
är bra. Jag är väldigt nyfiken och intresserad av vad 
som pågår. Jag tycker om att ha koll och det känner 
jag är en nödvändighet inte minst när det gäller att 
kunna stötta och tänka tillsammans när det gäller 
utmaningar som vi har. 

Vilken är den största  
missuppfattningen av vad en  
biträdande rektor gör? 

Att man arbetar som en sidekick till rektorn. 

Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
Det viktigaste är inte varifrån man kommer, 

utan vart man är på väg.

7
1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.

SNABBA!

Spelcafé
Flens bibliotek
Onsdag 25 februari kl 15-17 och
Onsdag 24 mars kl 15-17
Kom och spela sällskapsspel på biblioteket. Från 10 år. Drop in.

Bokcafé - Prins Wilhelm och hans vänner
Flens bibliotek
Onsdag 4 mars kl 18
Kom och lär dig mer om Prins Wilhelms författarskap och hans samtida författare.  
Du är också välkommen att dela med dig av egna historier om ämnet.

Sportlovspyssel
Flens bibliotek
Vecka 8, måndag-onsdag kl 13-15
Vi pysslar och spelar sällskapsspel tillsammans. Du kommer att ha möjlighet att göra  
collage av utklippta tidningsbilder, lösa våran kluriga ordsport och färglägga målarbilder.
Alla skolbarn är välkomna! Drop in.
 

Biblioteken i Flens kommun
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Sorteringsguide för hushållsavfall
Matavfall och brännbart 
ska slängas i kärlet för 
hushållsavfall.

Sörmland Vatten 
ansvarar för insamling 
och behandling av 
hushållsavfall.

Farligt avfall lämnas 
året runt på en återvin-
ningscentral eller till 
miljöbilen under en 
vecka i augusti.
Sörmland Vatten 
ansvarar för insamling 
och behandling av 
hushållens farliga avfall.

49-120

49-116

Pappersförpackningar
Plastförpackningar

Metallförpackningar
Glasförpackningar 

ofärgade och färgade

49-119

Tidningar/returpapper

Förpackningar och tidningar 
ska slängas på din närmaste 
återvinningsstation.

Förpacknings- och tidnings- 
insamlingen (FTI) ansvarar för 
insamling och återvinning av 
förpackningar och tidningar.

Matavfall

Restavfall

Använd även sorteringsguiden på 
vår hemsida sormlandvatten.se.

Värmande te bjuds i generösa koppar i 
gårdens inbjudande kök.

Vad är den största utmaningen med 
att driva ett retreatcenter?
– Vi är ett litet företag så den stora 
utmaningen är marknadsföringen, att nå 
ut med
Vavivas budskap till dem som skulle må 
bra av att komma hit. Glädjande är att 
det finns många ställen som erbjuder 
friskvård, stresshantering, välmående. 
Behovet är stort i vårt samhälle, säger 
Christina Liedberg.

Vår verktygslåda står det på er  
hemsida. Berätta!
– I vår verktygslåda kan du finna 
coachande samtal, fri dans och rörelse, 
avspänning och djupandning, frigörande 
andning, meditation, yoga, baravara-bo-
ende. Det finns många sätt att vända 
blicken inåt, lyssna till sina behov och 
till kroppen. Så viktigt att ta sig tid och 
ibland bara vara helt utan krav. 

Framtidsdrömmar?
– Det jag önskar av framtiden är att arbe-
ta mer tillsammans med min man Johan. 
Han håller idag yoga för män. Vi vill 
hålla retreater för par som behöver vårda 
sin relation. Och att fler ska hitta hit till 
Vavivagården för att ta hand om sig.

Har du några tips att dela med dig 
av kring att vara egen företagare?
– Jag startade företagandet vid 51, hade 
från början svårt att se mig som företa-
gare, jag är ju en visionär. Som företagare 
behöver jag ha uthållighet och verkligen 
tro på det jag gör och det jag vill. Men 
också vara flexibel och kunna tänka om. 
Att avsätta tid för egen återhämtning är 
viktigt. Det är en spännande utvecklings-
resa. Många utmaningar men framförallt 
roligt!

Elisabeth Holmberg

Företagsfakta – visste du att...? 
Nära kyrkan i Årdala ligger Gammelgården som byggdes 1927, idag  
välkomnande vackra Vavivagården, ett retreatcenter i hjärtat av Sörmland.
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Evenemang

Måndagscafè på Bron 
17 februari 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
”Vem vet mest?”  Frågesport med Cathrine.  
vi serverar kaffe med smörgås. 
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,   ABF  

Frimärksafton 
18 februari och 17 mars 18:30-21,  
ABF/ LO Lokalen 
Månadsmöte med Flens Frimärksklubb.  
Nya medlemmar välkomna. 
Info: 076-949 99 01 
Arrangör: Flens Frimärksklubb  

Centrumkyrkans  
Estlandshjälp 
21, 28 februari, 6, 13, 20 och 27 mars 10-13, 
Götgatan 10 
Centrumkyrkans Estlandshjälp i Flen. Insamling 
av prylar för vidare befordran till Estland. Info: 
0157-104 37 
Arrangör: Centrumkyrkan  

Mordteater på Wärdshuset - 
Det sista skriket. 
22 februari 18-22, Landsvägsgatan 29b 
Det sista Skriket, Mord teatern presenterar 
2020-års nyskrivna mordgåta på Malmköpings 
wärdshus. Info: 076-623 59 76 
Arrangör: Malmköpings Wärdshus / friluftsteatern 
 
Berättelser från  
Skrivargruppen i Dunker 
22 februari 15-17,  Dunkers Församlingshem 
Karin Flygare med Skrivargruppen i Dunker 
läser texter från nu och då. 
Info: 076-893 41 68 
Arrangör: Karin  
Flygare och Dunkers  
Församlingshem  
 
 

Utterexkursion med Natur-
skyddsföreningen Flen 
22 februari 10, Brogatan 5 
Naturfotograf Hans Ring tar med oss på utter 
exkursion. Vi hoppas kunna se uttrar som kan 
visa sig denna tid när de söker en partner. Kan 
vara bra att ha stövlar. Samling vid Restaurang 
Loftet Flen kl. 10.00 för samåkning. 
Info: 073-943 72 50. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen  

Semmelfrossa på  
Sigridslund 
22 och 23 februari 16-18, Sigridslunds Café & 
Handelsbod 
Kom och njut av vår härliga buffé av semlor: 
gräddsemla,  vaniljsemla, croissantsemla, 
marängsemla, chokladsemla, m.m.  
Ät tills det sprutar ur öronen. Måste förbokas. 
Info: 070-675 11 18 
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB  

Söndagscafé 
23 februari 12-16,  Sparreholmsvägen 35 
Skebokvarnsgårdens BygdeCafé har öppet 
alla söndagar året om, här ni fika och äta goda 
smörgåsar och hemlagade bakverk. 
Info: 079-016 26 25 
Arrangör: SKEBOKVARNS BYGDERÅD  

Staden, akvarellutställning 
Niklas Gustafsson 
23 februari, 1, 8 mars 12-16, Orrestagatan 5 
Staden, akvarellutställning på Orresta Gård 
med Niklas Gustafsson, Eskilstuna. Caféet med 
hembakat är öppet, varmt välkommen! 
Info: 070-695 18 06 
Arrangör: Orresta Gård  

Måndagscafè på Bron 
24 februari 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
Flens IF 100 år. Bilder och berättelser med 
Jonas Thorsell och Sören Sundin. 
Vi serverar kaffe med smörgås. 
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF  

Flens Dagfilmstudio 
27 februari 14.00, Stadshusgatan 7 
Flens Dagfilmstudio på Saga-biografen i Flen 
visar filmen  ”The Sisters Brothers”. 
Info: 076-048 43 37 
Arrangör: Flens Dagfilmstudio  

Måndagscafè på Bron 
2 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
Fruktprovning !  Vi provsmakar ovanliga frukter 
med Seija och Gunnel.  
kaffe med smörgås serveras. 
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,   ABF 

RPG dagträff 
3 mars 14, Götgatan 10 
Sång- och musikprogram med Tempelsångar-
na från Katrineholm 
Info: 0157-104 37 
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda  

Anhörigcafe  
4 mars 17-19:30, Prins Wilhelms Torg 1  
Du som är eller har varit anhörigvårdare är 
välkommen och träffa anhörigkonsulent, ta en 
kopp kaffe och prata med andra anhöriga .  
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron  

Studiecirkel om klimatet med 
Naturskyddsföreningen Flen 
5 mars 18-20,  Götgatan 4 
Naturskyddsföreningen i Flen startar en studie-
cirkel om klimat. 
Info: 070-990 27 50 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbe-
te med Studiefrämjandet 

Sörmlands Museums  
vandringsutställning  
”Tack för din ansökan” 
5 mars- 4 april 
Mötesplatsen, Flens Bibliotek, Drottningg. 3 
2 mars - 4 april visas vandringsutställningen  
”Tack för din ansökan !” från Sörmlands Muse-
um i Flens biblioteks gallerirum 
Info: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun  

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 14 april måste  

det skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast måndag 23 mars.

17 februari - 13 april 2020
Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar  
upp från www.visitflen.se, där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där.  
Redaktionen väljer även ut publika evenemang från Evenemangsguiden till webbsidan.
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Kulturlördag 
7 mars 12-14, Konstgalleriet Hälleforsnäs 
Kulturlördag i Konstgalleriet Hälleforsnäs. 
Konstnären Håkan Wennström berättar om sin 
utställning och konstnärskap, kanske blir det 
även lite musik. Vi serverar en god soppa med 
bröd. Förhandsanmälan krävs till  
karin.ogren@edu.flen.se  Föredrag+soppa 75:- 
Info: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun  

Måndagscafè på Bron 
9 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
Musikunderhållning med trubaduren Martin 
Persson. Vi serverar kaffe med smörgås.  
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,  ABF 

Flens Dagfilmstudio 
12 mars 14.00, Stadshusgatan 7 
Flens Dagfilmstudio på Saga-biografen i Flen 
visar filmen  ”Ladykillers”. Info: 076-048 43 37 
Arrangör: Flens Dagfilmstudio  

Bildföredrag med Hans Ring 
12 mars 19:15-21, Götgatan 4
Efter Naturskyddsföreningens årsmöte hålls ett 
bildföredrag. Kl 19.15 öppet för alla, berättar 
Hans Ring, naturfotograf, om uttrar som finns 
bl.a. i Flens vattendrag och visar bilder. Info:  
070-5463016
Arrangör:  Naturskyddsföreningen Flen 

Fly me the moon
14 mars 18-20, Tealokalen
Teatern ”Fly me to the moon” är en svart  
komedi skriven av dramatikern Marie Jones 
och spelas av Scenkonst Sörmland.
Info: 070 652 28 22
Arrangör Riksteaterföreningen  

Söndagsöppet med café 
15, 22 och 29 mars 5 och 12 april 12-16, 
Orrestagatan 5. Orresta Gård, byggnadsminne 
mitt i Flen. Café med hembakat, konstutställ-
ning, byggnadsminne och byggnadsvård. 
Varmt välkommen! Info: 070-695 18 06 
Arrangör: Orresta Gård  

Måndagscafè på Bron 
16 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
Rolf Lydahl berättar om byggplanerna i Flen. Vi 
serverar kaffe och smörgås. Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF  
 
Öppen  
Kulturskola 
18 mars, Bildningscentrum 
Stenhammar 
Kulturskolan håller öppet för 
allmänheten. Kom och se 
vad man kan göra hos oss!  
0157-43 05 80 
Arrangör: Kulturskolan  
 
Träningsdag med  
Sabina Dufberg 
22 mars 10-15:30, Hammarvallen 
Träningsdag 
med Sabina 
Dufberg! 
Sabina har lång 
erfarenhet av att 
leda andra inom 
träning. Med 
bred erfarenhet 
och ambitionen att dela med sig av sin kun-
skap kring träning, kost, mindfulness och att 
hitta balans i livet för en hållbar livsstil är Sabina 
en eftertraktad profil. Info: 073-322 34 44 
Arrangör: Matmattes Catering Flen 

Måndagscafè på Bron 
23 mars 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
Elisabeth Holmberg från Turistbyrån berättar 
om Evenemangskalendern och annat på gång 
i kommunen. Vi serverar kaffe med smörgås. 
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,  ABF  

Flens Dagfilmstudio 
26 mars 14.00, Stadshusgatan 7 
Flens Dagfilmstudio på Saga-biografen i Flen 
visar filmen  ”Sorry We Missed You”. 
Info: 0760-48 43 37 
Arrangör: Flens Dagfilmstudio  

Fly me to the moon 
28 mars 15,  Vadsbro-Blacksta Föreningsgård 
Vadsbro-Blacksta Föreningsgård bjuder tillsam-
mans med Scenkonst Sörmland in till teatern 
Fly me to the moon.  
Info: 070-534 64 84 
Arrangör Riksteaterföreningen  
 

 Trubadurafton 
30 mars 17-19:30, Prins Wilhelms Torg 1  
Trubadurafton med Conny Andersson. 
Paj, sallad, dryck kaffe och kaka serveras 100 kr.  
Endast föranmälda.  
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,  ABF  

Anhörigcafe  
1 april 17-19:30, Prins Wilhelms Torg 1  
Du som är eller har varit anhörigvårdare är 
välkommen och träffa anhörigkonsulent, ta en 
kopp kaffe och prata med andra anhöriga.  
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron 

Vernissage - Ny utställning 
4 april 10-14, Konstgalleriet Hälleforsnäs 
Välkommen till vernissage! Anders  
Gudmundsson visar måleri med landskap och 
stilleben som motiv.  Konstnären närvarar vid 
vernissagen. Info: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun 

Måndagscafè på Bron 
6 april 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
Enkelt och roligt påskpyssel med Gunnel. Vi 
serverar kaffe med smörgås.  
Info: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,  ABF  

RPG dagträff 
7 april 14,  Götgatan 10 
Påsk reflektioner i ord och ton med Mischa 
Herfert och hans gitarr. 
Info: 0157-104 37 
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda  

Flens Dagfilmstudio 
9 april 14.00, Stadshusgatan 7 
Flens Dagfilmstudio på Saga-biografen i Flen 
visar filmen  ”438 dagar”. Info: 076-048 43 37 
Arrangör: Flens Dagfilmstudio
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B
AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Husmor, husfru eller husföreståndare på Harpsund? Jag fick  
själv välja min titel när jag erbjöds att ta hand om ruljangsen  
på herrgården i Mellösa, där statsministern har sin lantliga  
rekreations- och representationsbostad.

När tidigare ägaren Carl August Wicander gick bort i början av 1950-talet done-
rade han Harpsund till staten, för att användas av just statsministern. Efter lite 
diskussioner accepterade Tage Erlander gåvan och sedan dess har Harpsund 
sett många statsministrar och ännu fler prominenta gäster komma och gå.   

Själv har jag jobbat under Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Fredrik 
Reinfeldt och nu då Stefan Löfven. Under de tre förstas tid här på Harpsund 
jobbade jag ute i trädgården, tillsammans med min man Thomas, innan jag 
klev inomhus och blev husfru.  Många undrar säkert hur det är att ha en 
statsminister som chef. Då svarar jag bra, väldigt bra. Samtliga ’mina’ fem 
statsministrar har varit väldigt trevliga, som folk är mest, utan minsta spår av 
översittarfasoner. När Carl Bildt var här hyrde jag och Thomas ett hus inne  
på Harpsunds område och då lekte våra barn ofta med Bildts barn, som var  
i samma ålder som våra.

Det mest kända utländska besökarna – Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel och Englands dåvarande premiärminister David Cameron – kom hit för 
överläggningar med Fredrik Reinfeldt. Jag rycker även in ibland och hjälper till 
på Sagerska palatset i Stockholm, vid ett tillfälle var USA:s dåvarande president 
Barack Obama där som gäst. Även Merkel, Cameron och Obama var väldigt 
trevliga.

Mitt jobb som husfru är att sköta den dagliga driften så att herrgården är i fint 
skick när statsministern och eventuella gäster kommer hit. Det handlar om allt 
från att bestämma meny, handla, städa, hyra in kockar och serveringspersonal 
till att putsa matsilvret. Min anställning är så utformad att jag alltid är beredd att 
vara i tjänst, oavsett om det är jul- eller nyårsafton. Å andra sidan har jag en väl-
dig frihet under de perioder när varken statsministern eller några gäster är här.

Stefan Löfven har ju ett boende uppe i Örnsköldsvik och är inte här på  
Harpsund så ofta. Men när han kommer är han väldigt intresserad av trakten 
och besöker gärna Kolhusteatern, Teater Klämman med flera ställen. Stefan vill 
gärna bjuda sina gäster på vanlig husmanskost. Korv stroganoff och pannbiff 
är två av favoriterna. Hemlagat, hembakt och närodlat är Harpsunds signum. 
Potatis, morötter, lök, gurka, bönor… Vi odlar själva så mycket vi kan och lagrar 
det som går över vintern. Potatissorten? Minerva är favoriten här på Harpsund.

Jag växte upp i Degerfors och träffade min blivande man på en trädgårds- 
utbildning utanför Örebro. Som sörmlänning propagerade Thomas för att  
vi skulle flytta hit, och nu är jag minst lika mycket sörmlänning som han.  
Trivs fantastiskt bra med det vackra böljande landskapet och med Hälleforsnäs 
som inte ligger längre från Harpsund än att jag oftast cyklar eller springer 
genom skogen till jobbet.

Hälleforsnäs har för övrigt fått ytterligare en tillgång sedan vi fick en kanon-
restaurang på bruksområdet. Ett bruksområde som jag känner mycket för, 
speciellt då Bruksmarknaden tredje söndagen i september. Kom gärna och 
besök oss då, om inte förr.

FlenMitt

Eva Lundin:
” Har jobbat på Harpsund

under fem statsministrar”

Namn: Eva Lundin

Ålder: 50

Bor: Villa i Hälleforsnäs

Familj: Man, två vuxna barn, tre barnbarn

Gör: Husfru på Harpsund

Fritid: Renovera huset, påta i trädgården, åka mc,  
gå på Sörmlandsleden, ideella uppdrag i Hälleforsnäs 
gymnastikförening, Bruksmarknad och Kolhusteatern 

Eva Lundin är husfru på Harpsund. Det innebär att  
hon ansvarar för att allt fungerar när statsministern  
och hans gäster är på besök. Från att den hemlagade 
maten står på bordet till att sängarna är bäddade och 
matsilvret blänker.

I Flens kommun bor nära 
17 000 invånare, alla med  
något att berätta. I den här 
serien får du träffa både  
vanliga och ovanliga invånare.

Mitt
Flen

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

Samhällsinformation till medborgare samt fastighetsägare i Flens kommun

Varje vintermorgon börjar jag med att kolla tiodygnsprognosen 
på SMHI. Och varje morgon har jag hittills – i skrivande stund 
– blivit lika besviken. Hela januari gick och ingen snö eller kyla 
överhuvudtaget.

Jag är barnfödd i Malmköping, åka slalom i Malmabacken var mitt stora 
intresse när jag var ung. Satsade rätt friskt ett tag och jag har faktiskt ett 
brons i distriktsmästerskapen i storslalom, som avgjordes i Sälen. Malma-
backen drevs till en början av en entreprenör. I början av 1980-talet tog vi i 
Malmköpings Alpina Skidklubb, MASK, över driften av Malmabackens alpina 
anläggning på ideell basis. 
Nu är jag ordförande i klubben sedan tolv år tillbaka, med ett härligt gäng 
entusiaster omkring mig som ständigt är beredda att rycka ut och tillverka 
konstsnö och hålla backen öppen. Fast den här vintern är vi förstås lite mo-
lokna allihop, det ser ju just nu ut som att det inte blir någon skidåkning alls.
Visst har vi haft dåligt med natursnö till och från förr om vintrarna. Men det 
brukar nästan alltid komma några köldknäppar så att vi kan fixa tillräckligt 
med konstsnö och hålla backen öppen en bit in i mars. Nu har vi bara några 
mindre snöhögar som vi tillverkade i december, som inte räckt någon vart.
Malmabacken är annars känd för att vara den mest snösäkra slalombacken i 
Sörmland. Vi ligger i norrläge vilket gör att solen inte värmer upp snön lika  
mycket och skogen runt backen ger skydd mot ljumma vindar.
Men den här vintern har det hittills var meningslöst att köra igång snöka-
nonerna. Det har ju knappt varit minus ens på nätterna. Vi behöver tre till 
fyra dygn i sträck med minst fyra minusgrader, ju kallare desto mer snö kan 
vi producera.
Vi har 400 meter slang som tar två timmar att dra fram och två timmar att 
dra tillbaka. Då förstår alla att det inte känns meningsfullt att tillverka snö 
förrän vi har en köldperiod på ett antal dygn. För ett par år sedan fick vi hjälp 
av kommunen att iordningställa ett elljusspår uppe på Plevnahöjden, med 
möjlighet att erbjuda fina skidspår åt längdåkarna. Första vintern fraktade vi, 
med kommunens hjälp, konstsnö från backen upp på spåret, men det var 
för bökigt och kostsamt.
Nu har vi köpt in så mycket slang att vi kan tillverka konstsnö uppe på 
spåret, vilket förenklar arbetet och minskar kostnaderna. Men tyvärr har även 
längdåkarna fått misströsta den här vintern. Vi tappar förstås intäkter från 
liftkort, skiduthyrning, kafé, spåravgifter med mera en sådan här vinter. Fasta 
kostnader som el, telefon, försäkringar och så vidare har vi naturligtvis, men 
vi har tack och lov inga lån att betala ränta på. Mot den bakgrunden är en 
sådan här grön vinter ingen katastrof för vår ekonomi.
Däremot känns det naturligtvis tråkigt för oss alla att vi inte har kunnat hålla 
vår fina anläggning öppen. Vi gör alltid vårt yttersta för att ha backen i åkbart 
skick till sportlovet vecka 8. Just nu är det början av februari och ännu ingen 
vinter. Skulle den plötsligt komma hinner vi möjligen få till snö i barnbacken.
När du läser det här vet du svaret.  
Om inte, kolla läget på www.malmabacken.se – vår hemsida.

Berättat för Ulf Bertilsson

”

Jon Philipson
– Ingen bra vinter 
för vår slalombacke

En sådan här extremt mild och grön vinter  
är det påfrestande att heta Jon Philipson  
och vara ordförande i Malmköpings Alpina 
Skidklubb (MASK). Men det sista som  
överger människan är som bekant hoppet…
 

Namn:  Jon Philipson 

Ålder:  61 

Bor:  Villa i Malmköping 

Familj:  Hustrun Carina, dottern Linnea  
och sonen Axel 

Gör:  SFI-lärare i Eskilstuna. 

Fritid: Idrott och friluftsliv.  
Ordförande i Malmköpings Alpina Skidklubb.  
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