
1

Gemensam 
tillsyn

Samverkan 
för bästa skola

Evenemangs- 
guide

NR 2  | APRIL 2020  | EN TIDNING OM FLENS KOMMUN

SID 5 SID 6

Vovvar ger värme  
och glädje på jobbet

SID 10

SID 18-19



2

Nya medborgar-
löften påskrivna

14

n gemensam kraftsamling

Det har självfallet inte undgått någon att utbrottet 
av pandemin med coronaviruset Covid-19 har 
spridit sig som en löpeld över jordklotet. Det är 
en påfrestande tid för oss alla och mina tankar 
och ömmande går ut till dem som har påverkats 
allra värst.

Det är extremt viktigt att vi alla hjälps åt för att 
dämpa smittspridningen. Att vi tar våra händer, 
inte bokstavligen utan mentalt, och visar att vi 
gemensamt är starka. Att vi följer ansvariga myn-
digheters råd och rekommendationer. Det är det 
smartaste och mest effektiva sättet att få stopp på 
denna eländiga smittspridning. 

Spåren av Covid-19 syns överallt, det behöver 
inte jag tala om för er. Det kan kännas banalt att 
triviala saker nu får stryka på foten när det finns 
allvarligare saker att hantera, men det är också ett 
faktum i allt det här.

För kommunens del, där vi är med och arrangerar 
eller samarbetar kring evenemang, märks bland 
annat att Bygga, Bo & Hälsa-mässan är inställd. 
Mässan planeras att genomföras först 2021, även 
då under april månad.

Vidare är stadsfestivalen Fest i Flen inställd. Även 
om festen skulle ha arrangerats först i maj var 
det i mars omöjligt att förutspå hur viruset skulle 
komma att påverka vårt samhälle, därför fattades 
det nödvändiga beslutet. 

Det här är såklart en väldigt tråkig utveckling, vi 
har haft en fantastisk respons från en stor mängd 
privatpersoner, föreningar och företag som visat 
intresse för att vara med i folkfesten. Spara era 
fina idéer så tar vi tag i dem igen vid ett senare 
tillfälle!

Slutligen vill jag skicka med rekommendationer 
som är extra viktiga att tänka på i dessa dagar.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt 
vatten alternativt handdesinfektion.

• Stanna hemma om du är sjuk.
• Undvik större folksamlingar.
• Hosta eller nys i armvecket eller i en  

pappersnäsduk.

 
Ta hand om er!

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg 
och redaktör Glimten
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Kom till öppna förskolan
Öppna förskolan på Familjecentralen i Flen har följande 
öppettider.
9-15, måndag, onsdag och fredag.
9-12, tisdag, torsdag.
Telefonnummer till förskolan är 0157-43 06 63.

Simhallens  
öppettider i påsk
Skärtorsdag  kl.12.00-17.00
Långfredag  stängt
Påskafton  kl.10.00-16.00
Påskdagen  stängt
Annandag Påsk  kl.10.00-16.00

Statssekreterare besökte Vuxenutbildningen
I slutet av februari gjorde statssekreterare Kristina Persdotter ett be-
sök på Vuxenutbildningen på Skjortan i Flen. Under sin visit träffade 
hon ledningen, lärare och elever för att få en insyn i hur Flen jobbar 
med vuxenutbildning kopplat till det stora mottagandet av flyktingar 
under de senaste åren.

Statssekreteraren mötte lärare och politiker på Vuxenutbildningen. Fr v; Jan Dungren, 
lärare, Katarina Weidman Johansson, lärare, Roger Tiefensee, Centerpartiet, Inger An-
dersson, Vänsterpartiet, Kristina Persdotter (S), statssekreterare åt utbildningsminister 
Anna Ekström, Björn Olsson, Centerpartiet, Jessica Hellström, lärare, Maria Ax, rektor.Konferencier Caxton Njuki höll i trådarna under galan.

Informationskväll på högstadiet 
I mitten av februari hölls ett öppet hus på Bildningscentrum Sten-
hammars högstadium. Kvällen vände sig till elever och vårdnadshava-
re i årskurs 6 inför kommande skolvalet till årskurs 7. Informations-
kvällen, som var väldigt välbesökt, inleddes med att skolledningen 
informerade om skolan och alla besökare fick en rundvisning av loka-
lerna. Därefter fick de elever som ville prova på en kemilaboration till-
sammans med elever i årskurs 8. Cafét höll öppet och sålde bakverk 
som eleverna gjort i hemkunskapen. Mentorer och lärare fanns på 
plats för att besvara alla frågor från elever och vårdnadshavare.

Idrottsgalans segrare 
Flens Idrottsgala 2020 blev lika lyckad som tidigare 
upplagor, här är alla som fick pris under kvällen. Årets 
lag/förening: Flens Sport & Hälsa IF, årets ungdomslag/
ungdomsförening: Malmköpings Gymnastikförening, 
årets kvinnliga idrottare: Felicia Ogeheim Grundtman, 
Kolsva Motorsällskap, årets manliga idrottare: Linus 
Knutsson, Flens Sport & Hälsa IF, årets unga idrottare: 
Zilan Mercan, Flens Sport & Hälsa IF, årets eldsjäl: 
Karoly Hidvegi, Violen Innebandy, årets tränare/ak-
tivitetsledare: Sara Li Vestberg, ridsport, årets orga-
nisationsledare: Jonas Thorsell, Flens IF, årets idrotts-
pris – ung tränare: Disa Linnstrand & Tilda Rundlöf, 
Malmköpings Gymnastikförening. Juryns Hederspris 
delades ut till Reine Johansson, Flens Friidrottssällskap.

Inställd marknad
Gammaldags Marknad i Malmköping är inställd på grund av rådande 
störning i samhället som i sin tur är en följd av Coronaviruset.

Salstaprojektet blir permanent
Glimten skrev som det lyckade och uppskattade Sal-
staprojektet i nr 2 2019. Nu har Flens Bostad valt att 
införliva projektarbetet i den ordinarie förvaltnings-
organisationen eftersom det föll så väl ut och att man 
anser sig behöva fortsätta arbetet.
– Även om projektet har lett till stora positiva för-
ändringar finns det anledning att tro att om vi lägger 
ner arbetet vi gör idag att problematiken som tidigare 
funnits kommer att komma tillbaka, säger Sabina Lård, 
tidigare projektledare, och listar vilka de största fram-
gångsfaktorerna i projektet har varit.
– Ihärdighet, kommunikation och viljan att förändra. 
Att vi dessutom har två jätteduktiga miljövärdar som 
dagligen syns och hörs på våra områden har bidragit 
till stora förändringar. Verksamheten kommer att löpa 
på precis som innan, inga förändringar.

Prisade företagare
Två av kommunens alla flitiga företagare har prisats och Flens kommun vill passa på 
och gratulera. Ola Engelmark fick i slutet av januari utmärkelsen årets miljösvensk för 
arbetet han och frun Lena Engelmark Embertsén gör på Högtorp gård utanför Mellö-
sa. Ola Engelmark, docent i skogsekologi och författare, får priset av tidskriften Fokus 
för gårdens innovativa sätt att leva på och förädla det som skogen tillhandahåller och 
för hans självständiga nytänkande inom skog och skogsbruk.
Camilla Söderberg och Tobias Larsson Hesselby driver Hesselby Lantbruk utanför 
Malmköping med ungnötsuppfödning av nästan 400 djur. I början av 2020 fick de 
uppskattning för sitt arbete med naturbeteskött när HKScan tilldelade dem priset 2019 
års leverantör av nöt.

Smått & Gott
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Hjälp med hemkörning av mat eller livsmedel
På grund av den rådande situationen med coronaviruset kan det vara många 
i vårt samhälle som behöver hjälp med att handla hem mat eller livsmedel.  

I första hand uppmanar Flens kommun att man tar hjälp av anhöriga för att ordna 
detta. Men det finns även andra alternativ, handlare och restauranger erbjuder 
hemkörning och dessutom kan FRG, Frivilliga Resursgruppen, hjälpa till med detta.

Detta gäller främst dig som med anledning av coronaviruset ska undvika att röra dig 
ute i större folksamlingar, alltså personer över 70 år och utpekade riskgrupper.
Många företag hade uppmärksammat detta behov innan Glimten skickades till tryckeriet, 
men tänk på att det kan finnas ytterligare företag med liknande tjänster som inte listas här.

Livsmedelsbutiker med hemkörning
Hemköp Malmköping.
Torsdagar, mejla din beställning senast onsdag till: 
fredrik.alexandersson@hemkop.se

Livsmedelsbutiker som erbjuder packning och 
avhämtning av färdiga matkassar
ICA Kvantum Flen – Packning för avhämtning.
Matöppet Sparreholm – Packning för avhämtning.
COOP Hälleforsnäs – Packning för avhämtning.
COOP Malmköping – Packning för avhämtning.
Bettnabaren – Kontakta butik för mer information.

Restauranger med hemkörning
Lida Gård, Flens tätort, 0157 - 76 83 51.
MatMattes, 0157 - 515 26.
Mozzarella, Flens tätort, 070 - 435 03 92.
Malmköpings Wärdshus, 0157 - 214 00.
Plevnagården, 0157 - 216 60.
Hotel Malmköping, Malmköpings tätort, 
0157 - 245 80.
Bruksrestaurangen, 073 - 326 05 16 (min. 20 port.)
Fabriken, Sparreholm, 070 - 310 74 04.
Café Bysmedjan, Mellösa, 070 - 265 10 76.
Flens Bowlingcafé, 070 - 237 99 57.
Simons Restaurang, 0157 - 143 33.
Biliwi, 0157 - 121 88 (vardagar 11-15).
Kungsvägskiosken, 0157 - 120 71.

Enbart avhämtning
Pizzeria Venezia, 0157 - 511 11.

FRG, Frivilliga Resursgruppen
Gör så här: Lägg din beställning via butikernas 
beställningssystem (detta kan du få hjälp med från 
anhöriga även på distans).
När beställningen är gjord packar matbutiken din 
matkasse och gör den redo för avhämtning.

Kontakta FRG, detta behöver de veta för att kunna 
utföra leveransen:
• Din adress och eventuell portkod.
• Vilket namn beställningen är gjord i,               

alternativt om du har fått ett referensnummer.
• Vilket nummer FRG:s representanter som   

levererar matkassen ska ringa för att meddela 
dig om att leveransen är utförd.

Beställningstjänsten är tillgänglig måndag till 
torsdag mellan klockan 10 och 16 och leveranser 
utförs under tisdagar till fredagar. Din leverans 
kommer i regel att utföras dagen efter att du har 
gjort beställningen och dina varor kommer att 
levereras till din dörr. Därefter kommer du få ett 
samtal om att dina varor är levererade. 

Viktigt att tänka på är att de som utför denna tjänst 
är frivilliga personer som av egen vilja vill hjälpa 
samhället. De arbetar precis som många andra 
och därför kan leveranser komma att utföras även 
under kvällar då de är lediga.
Kontakten med FRG sker genom telefon på 
nummer 0157 - 43 00 50.
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Gemensamt för alla är att de utgår ifrån och syftar till att 
säkerställa människors liv och hälsa samt minimera att vi 
utsätts för risker i vår livsmiljö. Tillsyn innebär en granskning 
i efterhand för att pröva om bindande regler eller föreskrifter, 
domar och beslut som har meddelats med stöd av lagar och 
regler, följs. 

Efterlevs inte bestämmelserna har samhällsbyggnadsnämn-
den en skyldighet att ingripa eller besluta om påföljd för att 
åstadkomma en åtgärd ibland kallat rättelse. Allt i syfte att 
skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall 
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga oönska-
de händelser och effekter. 

I samhällsbyggnadsnämndens nämndplan för 2020 finns mål 
och aktiviteter framtagna för hela samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. 

Inom varje lagområde finns tillsynsplaner och handlingsplaner 
för hur arbetet ska bedrivas. Planerna fastställer tillsynens om-
fattning och inriktning inom de olika arbetsområdena, vilket 
ger tydlighet och förbättrat samarbete inom organisationen. 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar ständigt genom sam-
verkan mellan alla myndigheter som genomför tillsyn inom 
områdena som berörs av nämndens tillsynsplaner, till exempel 
mellan kommunerna i Sörmland, polisen och även arbets- 
miljöverket. Tillsynsarbete är riskbaserat och ska vara rätts- 
säkert, effektivt och ändamålsenlig.

Lagar som styr
Plan och bygglagen. Syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsik-
tigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer.

Miljöbalken. Syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäk-
ras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 
för att förvalta naturen väl.

Livsmedelslagen. Syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå 
för människors hälsa och för konsumenternas intressen när 
det gäller livsmedel.

Tobakslagen. Syftar till att minimera de hälsorisker och olägen- 
heter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för 
tobaksrök. I denna lagen finns bland annat bestämmelser om 
begränsningar, hälsovarningar, marknadsföring och innehålls-
reglering av produkter. 

Lagen om skydd mot olyckor. Syftar till att i hela landet 
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett 
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunen gör i första hand 
tillsyn över brandsäkerheten och säkerheten vid allmänna 
badplatser.  

Nämndens tillsynsplanen 2020
• Tillsynsplan 2020, för lagen om tobak och liknande  

produkter, alkohollagen samt lag om handel av vissa  
receptfria läkemedel

• Tillsynsplan och tillsynsprogram enligt miljöbalken 2020
• Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 

2020-2022
• Tillsynsplan 2020-2021 enligt plan och bygglagen
• Kontrollplan livsmedel inklusive animaliska  

biprodukter 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden styr och ansvarar för det arbete som bedrivs inom samhälls-
byggnadsförvaltningens verksamhet. Förvaltningen utför tillsyn inom flera lagområden. 

Så fungerar  
tillsynsansvaret
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Under tre år kommer Skolverket att stöd-
ja huvudmannen och dessa förskolor och 
skolor att hitta olika metoder, arbetssätt 
och verktyg beroende på vilka utveck-
lingsbehov som finns på respektive för-
skola och skola och hos huvudmannen. 

Detta görs i tätt samarbete med flera 
forskare från olika lärosäten. Skolverket 
anordnar utvecklingsinsatser eller bidrar 
med finansiellt stöd till Flens kommun 
för att anordna egna utvecklingsinsatser. 
Skolverket bidrar också med stöd genom 
att underlätta för de utvalda skolorna 
att delta i Skolverkets befintliga kompe-
tensutvecklingsinsatser inom exempelvis 
Läslyftet eller Lärarlyftet.

Skolverket är en myndighet med ansvar 
att styra och stödja den svenska försko-

lan, skolan och vuxenutbildningen. De 
arbetar för att alla barn och elever ska 
få en utbildning som är likvärdig och av 
god kvalitet i en trygg miljö.

Insatserna förväntas leda till att under-
visningens kvalitet utvecklas i de med-
verkande förskolorna och skolorna så att 
kunskapsresultaten höjs och likvärdighe-
ten ökar.

I Flens kommun pågår nu under vår- 
terminen arbetet med att göra en nuläges- 
analys. Under höstterminen kommer de 
första insatserna i förskolor och skolor 
och hos huvudnmannen att startas. I de 
skolor som har fritidshemsverksamhet 
- Malmaskolan och Bruksskolan, kan 
insatserna även komma att genomföras 
på dessa.

Deltagare i satsningen från förskolan 
och skolan tycker att detta är en positiv 
insats, men de inser också att det krävs 
ett hårt arbete för att nå ett gott resultat 
med utvecklingsinsatserna som ska leda 
till ökad måluppfyllelse för eleverna. 
Huvudmannen (fötroendevalda, förvalt-
ningschef/skolchef och verksamhetschef 
för förskola och skola) tycker att det är en 
viktig satsning och har höga förväntning-
ar på den. Hela styrkedjan är involverad 
vilket innebär att ansvar och insatser kan 
styras till de utvecklingsområden som 
kommit fram genom nulägesanalysen.

Åsa Andersson
Verksamhetsstrateg

Barn-, utbildnings- och  
kulturförvaltningen

  

Samverkan för bästa skola  
- Ett erbjudande om att säkerställa en 
likvärdig utbildning av god kvalitet i  
en trygg miljö

Foto taget vid ett samverkanstillfälle i februari. 

Under tre års tid ska förskolorna Hammaren, Vallmon, Nybble  
och Sjögården samt grundskolorna Stenhammarskolan 7-9,  
Malmaskolan och Bruksskolan tillsammans med huvudmannen 
vara med i ett samverkansprojekt som heter Samverkan för bästa 
skola tillsammans med Skolverket.
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Kommunen hyrde åtta nya lägenheter i centrala Flen (Storga-
tan, Von Kraemers väg, Salstagatan och Södra Järnvägsgatan) 
med koppling till en gemensamhetslokal och en bas för medar-
betare på Floragatan. På Floragatan arbetar medarbetare som 
tidigare jobbat på Nybblegatans servicebostad och som känner 
alla brukare. 

Kommunen erbjöd de tio brukare som tidigare bodde på  
Nybblegatan nya lägenheter i Servicebostäder Flen. I dagsläget 
är det sju av tio brukare som har valt att tacka ja, resterande 
brukare har själva ansökt om andra typer av boendeformer i 
kommunen. 

Om boendet på Nybblegatan kan öppnas igen, har brukare som 
bott där tidigare förtur till sina gamla lägenheter.

– Över lag verkar våra brukare vara nöjda med sina nya lägen-
heter, även om det är fullt förståeligt att någon brukare önskar 
flytta tillbaka till Nybblegatan om det blir möjligt, säger Pirjo 
Räisänen som är enhetschef inom socialförvaltnings Myndighet 
och Uppdrag funktionsnedsättning. 
– Men jag kan också tänka mig att flera brukare kommer att 
vilja stanna i sina nya lägenheter, avslutar hon. 

En positiv effekt av den tråkiga situationen med branden på 
Nybblegatan är att kommunen lyckats hyra nya lägenheter till 
brukarna, och skapat fler servicelägenheter inför framtiden. 
Samlingslokalen på Floragatan har dessutom en mer öppen 
planlösning än den på Nybblegatan, med stor veranda under 
tak och en egen tomt. 

Maria Eriksson

Beroende på krisens karaktär och 
omfattning kan olika funktioner vid en 
trygghetspunkt aktiveras, exempelvis: 

Krisinformation och möjlighet att 
larma räddningstjänst, polis och ambu-
lans - kanske den viktigaste och första 
funktionen som en trygghetspunkt kan 
komma att lösa vid en samhällskris. Om 
en kris skulle inträffa är det av stor vikt 
med korrekt information för att undvika 
förvirring och ryktesspridning.

Andra behov som kan komma att tillgo-
doses är tak över huvudet, möjlighet att 
värma medhavd mat, få tillgång till varm 
dryck eller enklare mat samt kunna få en 
tillfällig sovplats. 
 

För att möta dessa eventuella behov 
kommer kommunen att fortsätta att ut-
veckla konceptet med trygghetspunkter.

En viktig del i arbetet med trygg-
hetspunkter handlar om övning och 
därigenom förbereda personal som vid 
en aktivering av trygghetspunkterna 
kommer att tjänstgöra där.
Till stor del bygger bemanningen på 
frivilliga individer som organiseras i 
kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) 
- en viktig resurs och byggsten i trygg-
hetspunkternas funktionalitet.

Även om trygghetspunkterna är etable-
rade i ett grundutförande är det av stor 
vikt att även du som enskild medborgare 
har en egen beredskap för att kunna klara 
en kris så länge och på ett så bra sätt som 
möjligt! 

 

Anton Cortinovis
Säkerhets- och  

beredskapssamordnare

Läget efter branden på 
Nybblegatan i Flen  

Trygghetspunkter möter behov under kriserFoto taget vid ett samverkanstillfälle i februari. 

Då det i slutet av 2019 stod klart att en återflytt till Nybblegatan inte skulle vara möjlig inom en snar 
framtid, startades en ny servicebostadsgrupp i Flens kommun under namnet ”Servicebostäder Flen”.

Nu har grunderna till kommunens fem trygghetspunkter lagts. Punkterna 
är tänkta att kunna aktiveras i samband med olika kriser i samhället.

Nybblegatans servicebostads 
nya hem på Floragatan.

Trygghetspunkterna  
i kommunen:
 
Flen - Stenhammar skola

Malmköping - Malmaskolan

Hälleforsnäs - Bruksskolan

Sparreholm - Ekbacken/ 
Sparreholms skola

Bettna - Bettna skola
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Våren är här!
I skrivandets stund får vi dagliga rapporter om coronavirusets 
utveckling. Både oroande nyheter men även många positiva 
händelser som följd av ren medmänsklighet. Hur kan vi stötta 
varandra och hur kan vi sprida goda effekter?

För kulturens del är många händelser inställda, eller snarare skjut-
na på framtiden.

Planeringen fortsätter för sommar- och höstsäsongen där vi kom-
mer kunna erbjuda både musikaliska- och litterära händelser. 

Vi fortsätter exempelvis att samarbeta och samverka för fler hän-
delser på Bruksområdet i Hälleforsnäs. En fantastisk sommarut-
ställning “Bevakade ögonblick” med aldrig visade fotografier av 
Johan Eklöf kommer att ta plats på Konstgalleriet i Hälleforsnäs.

I Flen kommer en barnkulturfestival hållas, där bl a Scenkonst 
Sörmland bidrar, i mitten av augusti. Litteraturfestivalen kom-
mer att genomföras i samarbete med många olika aktörer under 
november är det tänkt, med mera!

Kulturenheten önskar alla en fin vår. Fo
to

: M
os

tp
ho

to
s

Pa gang i

kulturens värld

Nyhetsbrevet KULTURNYTT 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.

Kulturenheten vill kommunicera.  
Hör av dig med funderingar och  
synpunkter, eller kanske en idé!  
Maila dem till: kultur@edu.flen.se

TEKNIKUTBILDNING
Under våren kommer Kulturenheten bjuda in till  
en teknikutbildning med syfte att skapa förståelse 
för ljudteknikens betydelse i olika sammanhang.  
Vi kommer visa på fördelen med att förstå hur  
man använder en teknisk utrustning i olika forum, 
hur man snabbt kopplar ihop utrustningen samt  
hur viktigt det är att kunna hantera en mikrofon  
på rätt sätt. 

Håll utkik efter närmare inbjudan under våren!

KULTURSKOLAN
Under vårterminen sätter 
Kulturskolans musikalen-
semble upp Berättelsen 
om Narnia, historien  
baseras på C. S. Lewis 
bok Häxan och Lejonet. 

Föreställningen spelas 
av elever och lärare på 
Kulturskolan i Aulan 
på Bildningscentrum 
Stenhammar den 
3 juni och 5 juni 
kl.18.30.

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM
14 april - 16 maj: 
En utställning med elever i årskurs 
4-6 från Bruksskolan i Hälleforsnäs.

20 maj - 18 juni  
Måleri av Nanna Ståhle

Bibliotekets öppettider gäller. 
Stängt 21/5 och 6/6 samt söndagar.
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NÅGOT ATT VÄNTA PÅ!
I samband med planerade skräpplockaraktiviteter  
i kommunen var det tänkt att Kulturenheten, Flens  
kommun och Flens bostads AB skulle bjuda på Tobbe 
Trollkarls föreställning “Återvinn eller försvinn” i 
slutet av april. I och med läget just nu kommer inga 
av dessa aktiviteter kunna genomföras som planerat. 
Möjligheter finns ändå att dessa evenemang genom-
förs senare under året, eller nästa år. 

FÖRENINGSINFO
Träff 1:  Ekonomi och föreningskunskap, 
 UPPSKJUTEN p g a Coronaviruset.                                                                                                                     

Träff 2:  Ledarförsörjning - Ledarutveckling,  
 16 april kl 18.00-20.30

Träff 3:  Skapa trygga idrottsmiljöer,  
 20 maj kl. 18.00-21.00

Träffarna inleds med en föreläsning som sedan följs 
av nätverksdiskussioner där vi lär av varandra kring 
frågor som dyker upp.

Samtliga träffar är på Skjortans Café i Flen,  
Drottninggatan 24.

Det är kostnadsfritt och ni väljer den eller de träffar 
som ni tycker är intressanta. Man behöver inte gå på 
alla. Vi bjuder på fika och vi ser gärna att det kommer 
fler från varje förening.

Anmälan till tomas.larsson@edu.flen.se eller  
albin.borg@rfsisu.se 

senast söndagen närmast före respektive träff.

I samband med föreningsträffen den 20 maj 
så kommer föreläsaren Love Swarts, barn- och 
ungdomssakkunnig inom RF-Sisu Sörmland, 
och pratar om Barnkonventionen och om hur 
ni i föreningarna ska kunna jobba runt dessa 
frågor på ett framgångsrikt sätt.

KONSTGALLERIET I HÄLLEFORSNÄS
AKTUELL UTSTÄLLNING

Håkan Wennströms utställning “Teckning, film, objekt och en förlupen 
Ängel” förlängs tills vidare.  
Passa på att stifta bekantskap med ett spännande konstnärskap och se hans 
animerade kortfilmer som vi visar i filmboxen.
Håkan Wennström besökte galleriets kulturlördag 7/3 och berättade om sitt 
konstnärskap inför en intresserad skara som sedan avnjöt en värmande och 
god Sörmlandssoppa.
Håkan Wennström är även författare, och hans självbiografiska bok  
“Tombstone Blues från 6:e våningen” finns till salu i galleriet.

Konstgalleriet Hälleforsnäs planerade utställning med Måleri av Anders Gudmundson 
skjuts på framtiden och vi ser fram emot att kunna visa den senare i år eller våren 2021.
Så här beskriver Anders Gudmundson själv sitt måleri med stilleben och 
landskap 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, pigmentframställ-
ning, grunderingar och underlag. Även omständigheterna kring själva 
utförandet av verken: målarlådor, stafflier, penslar och även klimatets 
påverkan på teknik, motiv och materialval.”

Konstgalleriet håller öppet ons-fre 11-17, lör-sön 10-14.  
Stängt fredagarna 10/4 och 1/5.
Gäller tillsvidare om inte omständigheterna angående coronaviruset på-
verkar förutsättningarna att öppethålla galleriet. Se info på www.flen.se

ti
p

s
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Initiativet till projektet kom i samband 
med en arbetsplatsträff där några av 
medarbetarna lyfte önskemålet om möj-
lighet att kunna ta med hund till jobbet. 
Allergi- och arbetsmiljöaspekter diskute-
rades och lösningar på detta presentera-
des och i maj kom beslutet från lednings-
gruppen att projektet kunde inledas. 

Men farhågorna inför starten var många. 
“Kommer det vara hundar överallt?”, 
“kommer de störa arbetet?”, “kommer de 
skälla när någon går förbi?” Tankarna var 
många och åsikterna var delade. 

Sara Ljungman, gruppledare för vuxen-
utredarna och en av skeptikerna till pro-
jektet, konstaterar ett år sedan projektet 
inleddes att det har funkat bra. 
– Jag störs inte och jag kan se fördelarna 
för medarbetarna. Möjligheterna att ta 
med hund på jobbet har varit guld för 
en av mina medarbetare. Utan denna 
möjlighet hade det varit tufft för henne 
att få ihop tillvaron.

Fatma Kaya Färndahl, boendestödjare 
och en av medarbetarna som har kontor i
“hundkorridoren”, säger så här:
– Jag tycker det är underbart. De gör 
själva arbetsplatsen lite varmare.

Lena Marie Bärlin, ägare till finska lapp-
hunden Harry, ser de positiva
arbetsmiljövinsterna. 
– Tack vare Harry kommer jag ut på 
lunchpromenad och sen är det också 
väldigt mysigt när man kommer tillbaka 
från ett möte att mötas av en glad hund 
som vill gosa, det förgyller arbetsdagen.

Maritha Boholm, som har med sig den 
ryska gatuhunden Drake och naken-
hunden Mini till jobbet, instämmer och 
tillägger: 

– Att ha hund på mitt arbete inger mig 
ett lugn och jag vet att de har det bra.

Hundvännerna

När eleverna från Nybble-, Löten- och 
Söderskolan börjat på sin nya skola Bild-
ningscentrum Stenhammar tog arbetet 
med att ändra eller ta bort de gamla 
skolorna vid.

Nybbleskolan byggs om och blir en för-
skola med åtta avdelningar, Lötenskolan 
görs om så att socialförvaltningen kan 
nyttja lokalerna medan Söderskolans 
lokaler blir ett Flensminne blott.

Att den tomma Söderskolan nu har rivits 
är delvis en säkerhetsfråga.

– När lokalerna står tomma som de 
gjort finns det en risk att de utsätts för 
skadegörelse eller inbrott och kan vara en 
farlig miljö med glaskross och annat. Vi 
ville inte att det skulle se ut som det gjort 
om det stått och förfallit, det är inte roligt 
om det skulle hända något, säger Claes 
Åsbrink, vd Flens kommunfastigheter.

Helt tomt på platsen kommer det dock 
inte att bli. Söderskolan innefattade två 
skyddsrum med sammanlagd kapacitet 
för 183 personer och dessa bevaras.
 

– Skyddsrummen är nybesiktigade och 
godkända. De ska hållas i drift tills det 
byggs nya men de vet vi inte vart de blir 
ännu, säger Claes Åsbrink och åsyftar att 
markanvisningstävlingen för området 
Gårdsjö strand inte är avslutad.

– Det är en jättefin bostadstomt och 
det finns flera bra förslag, framförallt 
på äldreboende. Vi diskuterar nu med 
förslagsställarna men inget är klart ännu, 
säger Claes Åsbrink.

Magnus Ornhammar

Fyrfotade vänner  
flyttade in på jobbet

Rivit och klart på Söderskolan 

Sedan knappt ett år tillbaka pågår projektet “hund på jobbet” på Salstagatan 16 där socialförvaltning-
ens vuxenutredare, familjebehandlare och boendecoacher arbetar.

Nu är det inte mycket kvar av den gamla Söderskolan. Bara två robusta rum.

Den finska lapphunden Harry sprider värme och glädje på mattes arbetsplats. 
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Varje år görs en verksamhetsplanering för biblioteken och 
frågan är om inte årets version är ännu mer fullmatad med 
aktiviteter än vanligtvis.

– Om biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling är det viktigt att vi är tillgängliga och anpassade till 
användarnas behov. Bibliotekets duktiga medarbetare arbetar 
dagligen för att främja läsning och tillgång till litteratur. Vi 
fokuserar speciellt på barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, säger bibliotekschef 
Ranka Klincov. 

Här följer exempel på bibliotekens många verksamheter. 

Lovverksamhet med kulturinriktning i samarbete med 
kulturenhet och fritidsgårdar, delta i olika kultureve-
nemang, arrangera pop up-bibliotek, ordna en tävling 
i filmskapande för ungdomar, föra boksamtal och 
sagostunder för förskoleklasser, barn och ungdomar, 
samt författarbesök, föreställningar och bibliotekscafé 
för barn och vuxna.

Vidare ska man föra samtal om små barns språkut-
veckling och ge boktips för föräldrar, hålla högläsning 
av lättlästa texter för vuxna och en bokklubb för 
ungdomar 12-15 år. Boken kommer, ett koncept som 
innebär att invånare kan få böcker de själva valt ut 
hemskickade, bokprat och högläsning på träffpunkter 
Bron, församlingshemmet i Sparreholm samt Gästgi-
varegården i Malmköping.

Dessutom jobbar man aktivt för att minska digitalt 
utanförskap bland äldre i vad som kallas IT för senio-
rer, man ordnar en ny sektion med samlad media som 
stödjer integration, håller sagostunder på arabiska och 
somaliska och mycket mer. Kontakta eller besök ett 
bibliotek för att veta mer om alla aktiviteter. 

Magnus Ornhammar

– Om partiet har detta 
förtroende för mig kände 
jag att jag absolut kan ställa 
upp, jag har jobbat mycket 
bra med Anders och andra 
i partiet i flera år. Anders 
började själva överläm-
ningsarbetet när partiet 
hade beslutat att lyfta fram 
mitt namn i februari, säger 
Ann-Charlotte Munter.

Hur skiljer sig ditt ledarskap från Anders?
– Vi har olika bakgrund så någon skillnad kommer man nog 
se, exempelvis tycker jag att skol- och utbildningsfrågor är 
väldigt viktiga, min erfarenhet och utbildning kommer säkert 
färga hur jag ser på saker och ting, säger Ann-Charlotte som 
tagit tjänstledigt från sitt jobb som universitetsadjunkt på 
Mälardalens högskola där hon undervisat i matematik och 
NO-ämnen på lärarprogrammet.

– Men annars tror jag vi är ganska lika, vi brinner för vård-, 
bostads- och välfärdsfrågor och båda har en drivkraft för 
kommunens bästa utifrån de förutsättningar vi har.

42-åriga Ann-Charlotte Munter föddes i Gävle men när 
familjen flyttade till Katrineholm blev hon sörmlänning i unga 
år. Därifrån gick flyttlasset till Vadsbro och hon har också bott 
i Flen och Sparreholm även om den mesta tiden spenderats 
som Malmköpingsbo. Det är också i köpingen hon bor idag 
med sin man, två barn och en hund.

Varför har du valt att engagera dig politiskt?
– Jag vill se ett starkt välfärdssamhälle och arbeta för att väl-
färden ska följa med i samhällets utveckling. I detta ingår att 
dels både se och uppmärksamma eventuella försämringar men 
också arbeta för att motverka dessa i den grad det är möjligt. 
Jag är en problemlösare som gillar utmaningar och inte har 
något emot att fatta tuffa beslut. Jag ser fram emot att verka 
för Flens kommun i en positiv riktning!

Magnus Ornhammar

Välkommen till  

mötesplats  
biblioteket

Nytt  
kommunalråd 
i Flen

Det händer en massa spännande saker på 
biblioteken, en oslagbar service för alla 
kommuninvånare – helt gratis.

Den första april tillträdde Ann-Charlotte Munter 
(S) sin post som kommunstyrelsens ordförande 
efter att Anders Berglöv (S) avslutat sitt uppdrag. 
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Orresta gård ligger på en höjd mitt i 
Flens tätort och har långa anor som bo-
plats, ända från vikingatiden. På den här 
platsen har vikingahövdingen Orm bott, 
liksom en viss Axel Oxenstierna. 

Familjen Ericsson ägde gården mellan 
1850-1990 och bedrev länge storjordbruk 
här. En av de unga på gården, Märta-Stina, 
gifte sig för övrigt med Tage Danielsson 
som ofta sågs i Flen och på Orresta.

Men då är då och nu är nu. Och nu är  
lika med nya ägarna Eva och Håkan  
Gustafsson. Båda uppväxta i Eskilstuna, 
hon kvalitets- och verksamhetschef på 
Flens kommun, han skolpsykolog. Paret 
köpte Orresta gård en vacker vårdag för 
sex år sedan och bor nu i en del av den 350 
kvadratmeter stora mangårdsbyggnaden. 

– Det har vi ångrat hundra gånger, 
med tanke på vilket evighetsgöra det 
är att rusta upp husen och den jättelika 
parkliknande tomten, skrattar Eva. 

Men en kopp kaffe och en vilopaus. Och 
så är de igång igen, med förnyad kraft. 

– Vi gillar ju det här båda två. Att ta oss 
an gamla nedgångna hus och trädgårdar. 
Det här är den femte gamla fastigheten vi 
rustar upp. Men den största utmaningen, 
säger Håkan. 

Efter att ha renoverat ett litet hemman 
i Bettna fick de för sig att göra ett break 
och hyra en lägenhet i Nyköping. Av-
kopplande – i ett år. Sedan blev de rast- 
lösa av att inte ha något kreativt projekt 
att sätta tänderna i.

De började leta renoveringsobjekt. Oxe-
lösund, Höga Kusten, Roslagen… Håkan 
åkte dessutom ofta runt på egen hand i 
Sörmland. 

Många Flensbor noterade hur Orresta 
gård förföll alltmer. När Håkan råkade 
åka förbi skymtade han ett spännande 
hus bakom en spretigt hög granhäck och 
en jättelik vildvuxen trädgård. 

– Jag hittade ett hål i granhäcken och 
kikade in. Wow… 

Han tog några bilder i mobilkameran 
och gasade hem till Eva. Även hon såg ett 
spännande objekt, ett veritabelt möjlig-
heternas hus. Fast tyvärr, fastigheten var 
inte till salu.

Visst är det underbart – att det finns folk till allt? Sådana som Eva och Håkan Gustafsson.  
Som ser möjligheterna i ett gammalt igenvuxet kråkslott. Välkommen till oasen Orresta gård. 

De får kulturarvet 
att blomma  

Grönskan i Orresta gårds blomstersalong går inte av för hackor. 



13

Paret som lyft Orresta gård, Håkan och  
Eva Gustafsson.

Maria Lager från Alingsås, en av konstnärerna  
som valt att ställa ut på Orresta gård.

Konstkaféet lockar bland annat Eskilstunaborna  
Marianne Westman och Eva Lind att åka till Flen 
och fika.

Fakta
Byggnadsminnet Orresta gård i centrala 
Flen håller öppet på söndagarna mellan 
klockan 12-16 med kafé, konstutställning 
och hembakt bröd.

Lokalerna går att hyra för dagkonferen-
ser för 8-15 personer. Så småningom 
kommer även bead and breakfast att ingå 
i utbudet.

Läs mer på www.orrestagard.se

Men det gick bara en dryg vecka innan… 
trumvirvel… Orresta gård låg ute till 
försäljning på Hemnet.

– Vilken slump! Det var ju som bara 
meningen alltihop! 

En stockholmare var intresserad, men 
i slutänden var Eva och Håkan de enda 
budgivarna. ”Tur att det inte var tiptop. 
Då hade vi inte haft råd.” Och nu har 
det gått sex år och paret Gustafsson har 
kommit en bra bit på väg.

Fastigheten är klassad som byggnads-
minne och Eva och Håkan har köpt en 
vård- och underhållsplan som utarbe-
tats av antikvarier och delvis betalats av 
länsstyrelsen. Planen föreslår vad som 
ska göras för att huset och trädgården 
ska rustas upp så varsamt och tidstypiskt 
som möjligt. 

Ler- och kalkbruk, inte murbruk och  
cement. Linoljefärger och äggoljetem-
pera, inte plast- och konstgjorda färger. 
Riktiga träslag och solida lösningar, inte 
laminat och fanér. Tidsödande, långa 
torktider, dyrare, javisst. 

– Men slutresultatet blir desto bättre  
och till vissa projekt får vi ekonomiskt 
stöd av länsstyrelsen. Deras tjänstemän 
är själaglada över att vi gör det här och 
att vi bjuder in allmänheten till vårt 
konstkafé, säger Eva, som bakar allt det 
smarriga brödet själv.

Paret får många glada tillrop. En man 
ställde sig och applåderade när den risiga 
granhäcken jämnades med marken. En 
annan kom med en flaska whisky och  
en flaska vin som uppmuntran. En tredje 
var mäkta imponerad av att Håkan klätt-
rar upp och beskär fruktträd, trots att 
han fick vänsterarmen amputerad redan  
i 20-årsåldern på grund av cancer.

– Kul för en enarmad bandit att få upp-
skattning, säger Håkan och ler med hela 
ansiktet.

Och gröna fingrar har han, fast de bara 
är fem till antalet. Den nästintill tropiska 
blomstersalongen måste bara ses. Orres-
tas kanariepalm, förmakspalm, kastanje- 
vin och den fuktälskande parasollsäven 
är bara några av arterna i ”djungeln”.

– Parasollsäven köpte vi på Mårbacka. 
Selma Lagerlöf hämtade själv den första 
sticklingen vid Nilens strand.

Den som säger att Flens tätort saknar 
spännande kulturarv – den har inte varit 
på Orresta gård.  

Ulf Bertilsson
 

Foto på detta uppslag:  
Lasse Skog/Bildtjänst

Så här kunde det se ut på Orresta gård  
när det begav sig.
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Trygghetsvandringar
Under februari och mars utfördes två trygghetsvandringar, i 
Malmköping och i Mellösa.
I Malmköping anordnades en extra trygghetsvandring med ny 
sträcka trots att det redan genomförts en trygghetsvandring i 
november 2019. Anledningen var att det har upplevts som lite 
oroligt på orten under hösten och vintermånaderna. 

I Mellösa var det drygt två år sedan en trygghetsvandring  
genomfördes. Vi konstaterade att utöver redan identifierade  
problem med för höga hastigheter längs med genomfartsvägen  
så är Mellösa en trygg liten pärla. Här och där önskas mer 
belysning. 

Medborgarlöfte
I februari skrevs det nya medborgarlöftet under av kommun-
chef och lokalpolisområdeschef. Fokus i årets löfte är i huvud-
sak samma som i tidigare löfte: ungdomar, drogförebyggande 
arbete, trygga offentliga miljöer och trafiksäkerhet. 
Som underlag till framtagandet av medborgarlöftet ligger ett 
kommun- och polisgemensamt lägesbildsarbete, medborgar- 
dialog, trygghetsvandringar, polisens medarbetardialog, trygg-
hetsmätningar och polisens brottsstatistik.
Det långsiktiga målet är att göra Flen till en trygg och inklude-
rande kommun att bo, verka och leva i. Att erbjuda ungdomar 
i Flens kommun en meningsfull, drogfri fritid. Att Flen blir en 
kommun med mindre nedskräpning, skadegörelse och klotter.

Ett projekt för trygghet och trivsel i Flens 
centrum
I november startades ett trygghetsprojekt finansierat av Leader. 
Tanken är att utforma en trygghetsskapande miljö genom att 
Violentorget blir omhändertagen av dess omgivande aktörer. 
Detta ska göras genom platssamverkan för att få olika aktörer 

att gemensamt ta ansvar och skapa en hållbar samverkan för en 
tryggare och trivsammare miljö, främst på och kring nedre och 
övre Violentorget.

En trygghetsanalys med syfte att kartlägga problembilden har 
utförts av Stiftelsen Tryggare Sverige baserat på flertalet inter-
vjuer av nyckelpersoner i centrum samt trygghetsbesiktningar 
av den fysiska miljön och analys av polisens brottsstatistik.

En workshop tillsammans med lokala aktörer med presentation 
av resultat från trygghetsanalysen har hållits. Vi har tagit fram 
ett gemensamt åtgärdsförslag som vi senare kommer att utgå 
från när vi gemensamt tar fram en handlingsplan.

Nästa steg i arbetet blir att skapa en organisation för platssam-
verkan där fastighetsägare, kommun, polis, näringsidkare och 
föreningsliv ingår. På grund av rådande situation med Covid-19 
har Stiftelsen Tryggare Sverige och Flens kommun gemensamt 
tagit ett beslut att skjuta upp detta steg till efter sommaren. Läs 
mer om projektet på flen.se.

Sommartorg
Medan projektet gör ett uppehåll, och för att visa prov på vad 
en platssamverkan på sikt skulle kunna resultera i, kommer vi 
under sommaren att i liten skala försöka skapa ett sommartorg 
på Violentorget där vi hoppas kunna skapa en trivsammare 
utemiljö med växtlighet och sköna sittplatser samt en del små-
skaliga aktiviteter, riktade till både barn, unga och äldre. Med 
förbehåll för eventuella nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 
Är du intresserad av att bidra med innehåll till Flens Sommartorg?  
Kontakta undertecknad på e-post: jessica.ekermann@flen.se 

Jessica Ekermann
Brottsförebyggande samordnare Flens kommun

Fr. v. Lokalpolisområdeschef Liselotte Jergard, kommunpolis Johnny Onbiner, brottsförebyggande  
samordnare i Flens kommun Jessica Ekermann och kommunchef Håkan Bergsten.
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Vad är det som får dig att ticka?
-Jag har en ständig lust att skapa, vill 
prova nya former och färger, berättar 
Kerstin. Min inspiration kommer från 
skogen, eller av att resa, vi går på utställ-
ningar och förresten, att ta en paus från 
verkstaden kan göra mig inspirerad. Jag 
skissar sällan, har min idé i bakhuvu-
det och när jag sätter igång kommer en 
ingivelse. Jag är så glad och tacksam att 
jag har fått den gåvan. Testa leran och ha 
roligt! 

Hur länge har du jobbat med lera?
-40 år! utbrister Kerstin. Ja, med några 
små uppehåll, då jag har jobbat som 
bildlärare och med barn och ungdom jag 
har också varit aktiv i min make Johans 
företag.

Framtiden och nästa verk?
-Jag lever för dagen och hoppas att kunna 
behålla min verkstad så länge det är 
möjligt. Jag har ännu massor med spring 

i benen och älskar att kavla, ringla, dreja 
och modellera.
- Just nu målar jag akvarell och målar 
porträtt med textilfärg, en utmaning att 
begränsa mig till endast en färg i taget, 
hela målningen i rött tex. i olika nyanser.

Råd och tips till någon annan som 
också jobbar passionsdrivet?
-Var modig - visa att du finns! Jag (och 
många andra) är driven av en lust att 
skapa, fortsätter Kerstin, så ta hjälp med 
marknadsföring och försäljning om du 
har möjlighet.
Var inte kritisk mot dig själv, tillåt ett och 
annat fel. Det händer också att man är på 
rätt plats vid rätt tillfälle. Underbart att 
ha lite tur!

Elisabeth Holmberg

Skräpplockardagarna 2020 
Flens kommun deltar, liksom föregående år, i Skräpplockarda-
garna. I år pågår den stora skräpplockarveckan mellan 24 april 
och 3 maj i Flens kommun. 

Det handlar om att uppmärksamma problemet med nedskräp-
ning och vikten av att ta ett gemensamt ansvar för att hålla rent 
och snyggt. 

Vi hoppas att många skolor, förskolor, föreningar, före-
tag och privatpersoner vill vara med och bidra genom 
att ordna skräpplockningar eller andra aktiviteter på 
temat. Om många barn i kommunen deltar har vi chans 
att vinna Håll Sverige Rents kommuntävling där priset 
är en konsert med Panetoz. 
Läs mer om hur ni anmäler er här:  
https://flen.se/uppleva-gora/skrapplockardagarna-2020/

Tyck till om hållbarhetsprogrammet
Fram till 3 maj är det fritt fram att tycka till om ett förslag till 
hållbarhetsprogram för Flens kommun. 

Programmet presenterar långsiktiga ambitioner för att nå 
en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i 
kommunen och kommer att vara underlag för kommunens 
planering. Det utgår ifrån Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling. 

Hållbarhetsprogrammet finns på kommunens  
hemsida både som ett dokument att ladda ner  
och som en digital utställning.  
https://flen.se/om-flen/hallbarhetsprogram-2030/ 

Josefin Smeds
Miljöstrateg

Företagsfakta – visste du att...? 

Nyheter på miljöfronten 

Artikelserien Företagsfakta åkte till Bettna och träffade Kerstin Zetterström som driver 
Joker keramik (Keramik - Målning - Sömnad).
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Namn:  
Emma Karlsson 
 

Ålder: 24 år 
 

Familj: Jag bor ihop 
med min sambo och  
vår dotter Melinda som 
fyller två år i sommar.  
 

Bor: Flen 
 

Arbete: Receptionist/
telefonist 
 

Anställd i Flens  
kommun sedan: 
2015

Vad gör du på ditt jobb?  
– Mina huvudsakliga uppgifter är att svara 

i kommunens växel samt ta emot besökare som 
kommer till stadshuset. De sidouppgifter jag 
har är bland annat att boka alla kommunens 
lokaler, både för interna och externa bokare samt 
bistå dem med taggar för inpassering. En annan 
sidouppgift är att jag är vigselsamordnare vilket 
innebär att man kan höra av sig till mig om man 
önskar gifta sig borgerligt. Sen tillkommer det 
en massa andra uppgifter såklart, till exempel att 
hantera hittegods vilket vi gör i samarbete med 
polisen. 

Vad innebär det att vara  
receptionist/telefonist?        

– Det innebär att man bistår kommunens invåna-
re med service, vilket kan vara allt från att lämna 
ut kontaktuppgifter till vårdcentralen till att 
beställa en mobiltelefon till en ny medarbetare. 

Vad gör dina arbetsuppgifter till 
ett av Sveriges viktigaste jobb? 

– Mina arbetsuppgifter är ett av Sveriges viktigas-
te jobb för att vi är spindeln i nätet för kommu-
nen. Oavsett vad man behöver hjälp med, vare 
sig man är medarbetare eller invånare så får man 
hjälp av oss. 

Vad är roligast med ditt jobb? 
– Att de flesta dagarna inte är den andra 

lik. Den roligaste arbetsuppgiften däremot är att 
vara vigselsamordnare.  

Vilka är de tuffaste utmaningarna? 
– Den största utmaningen vi har idag är att 

få in rätt information i växeln avseende när våra 
medarbetare finns på plats eller inte så att vi kan 
ge god service till våra invånare. 

Vilka egenskaper är bra att ha  
som receptionist/telefonist? 

– Du måste vara serviceminded. Alla våra 
uppgifter handlar om att ge service och brinner 
man inte för det så är det inte ett jobb för dig. 
En annan viktig egenskap är att man måste vara 
lyhörd, i många situationer måste man kunna 
lyssna in vad personen ifråga har att berätta och 
därefter agera med bästa tänkbara service. Sen är 
det även bra om man kan hantera stress då en del 
dagar kan vara extremt hektiska. 

Vilken är den största  
missuppfattningen av vad  

en receptionist/telefonist gör? 
– Den största missuppfattningen är att många 
tror att det enda vi gör är att svara i telefon och ta 
emot besökare. 

Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
– Glöm inte bort att du kan lämna in hitte-

gods till oss i receptionen på stadshuset.

8
1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.
3.

SNABBA!

Ändrade öppettider
Flens bibliotek
30 april kl. 10-16
1 maj Stängt
20 maj kl. 10-16
21 maj Kristi himmelsfärd Stängt
Bettna bibliotek
30 april kl 14-16

Hälleforsnäs bibliotek
30 april kl 9-12, 15-16

Malmköpings bibliotek
20 maj kl. 13-16

Biblioteken i Flens kommun
Låna e-böcker på Flens bibliotek
Du som har ett lånekort på Flens bibliotek kan låna e-böcker och ljud-
böcker på sormland.elib.se, eller genom appen Biblio. Där kan du låna 
max 3 böcker per sju-dagars period.
För att kunna låna e-böcker behöver du ditt lånekortsnummer och en 
fyrsiffrig PIN-kod. Om du inte har en PIN-kod, eller om du har andra frågor, 
kontakta ditt närmaste bibliotek så hjälper vi dig.
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Kulturskolan bedriver dock fortfarande inskriven verksamhet 
vilket innebär att du behöver ansöka och bli antagen för att 
kunna delta i undervisningen. På Kulturskolan kan barn och 
ungdomar upp till  
22 år delta.

Nya kurser

Musikmix
En ny kurs som 
vänder sig till 6-8 åringar där får man möjlighet att prova 
flera av kulturskolans olika instrument innan man sen väljer 
vad man vill spela. Det har efterfrågats en kurs för framförallt 
yngre barn där de får lära känna instrumenten på ett enkelt och 
lekfullt sätt.

Danslek
Danskurserna kommer att erbjudas yngre barn, nu finns en 
kurs som heter danslek och vänder sig till 4-5 åringar. 

Arabisk musiktradition
Sedan tidigare finns kurs i oud och arabisk kör på kulturskolan. 
Nu utökar vi med arabiskt slagverk och arabisk sång. 
 

Film
Sedan Januari 2020 har vi Film som valbar kurs. Här kommer 
du få prova på en massa olika moment som hör till att skapa 
film. Allt från agerande framför kamera till foto, filmning, 
redigering, ljud och ljus.

Vi har uppdaterat e-tjänsten med samtliga kurser som  
vi erbjuder. Så här når du e-tjänsten: 
www.flen.se/kulturskola
• klicka på länken “Anmäl dig här” eller  “Länk till  

kulturskolans e-tjänst”
• klicka på rubriken “Kursutbud” för att se alla kurser  

som kulturskolan erbjuder
• klicka på rubriken “Ansökan” för att anmäla dig/ditt  

barn till någon kurs på kulturskolan
• du måste ha ett giltigt BankID för att göra din ansökan 
• om du saknar BankID eller av någon annan anledning inte 

kan ansöka via e-tjänsten är du välkommen att kontakta 
kulturskolans administration för att få hjälp.

Viktiga datum:
• 15 maj - sista ansökningsdag för att få plats till  

höstterminen. Efter detta datum får man börja  
i mån av plats.

Kulturskola blir avgiftsfri i år
Från och med augusti 2020 är kulturskolans undervisning avgiftsfri, inga elever behöver betala för lektionerna. 

Hej du som bor i Flen! Nu kan du lämna frityrolja och 
matolja på återvinningscentralen
Nu kan du som privatperson i 
Flens kommun lämna frityr- och 
matolja på återvinningscentralen.

Häll i flaska och lämna i 
miljöstationen
Låt frityr- och matoljan svalna och 
samla upp den i en flaska med kork, 
alternativt annan förpackning som är 
återförslutningsbar och enkelt går att 
hälla ur. Lämna flaskan/förpackningen i 
miljöstationen på återvinningscentralen, 
så tar personalen hand om den.

Bara frityr- och matolja kan lämnas
Bara frityrolja och matolja, eftersom de 
är flytande, kan lämnas på återvinnings- 
centralen.
Fett efter stekning, smör och margarin 
stelnar i rumstemperatur och går inte 
att tömma ur flaskan. 

Häll det fasta matfettet i en separat 
flaska och torka alltid ur stekpannan 
med hushållspapper innan du diskar 
den. Hushållspappret och flaskan 
med fast matfett lägger du i vanliga 
soppåsen.

Återvinns och används i nya 
produkter
Frityr- och matoljan renas och åter-
vinns och används bland annat vid 
tillverkning av biobränsle, tvål- och 
tvättprodukter, plast, gummi, pappers- 
kemikalier, stearin, målarfärg och 
textilmjukgörare.

Fett orsakar stopp i ledningar
Frityr- och matolja, smör, margarin 
och fett efter stekning ska inte hällas 
ut i avloppet eftersom det kan orsaka 
stopp i avloppsledningarna.

Lämna din flaska med frityr- och matolja 
i miljöstationen på återvinningscentralen.
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Evenemang

Studiebesök vid Flens  
återvinningscentral 
16 april 13:30, Flens återvinningscentral
Studiebesök på Flens återvinningscentral 
Frutorp för att lära mer om deras viktiga verk-
samhet. Tillfälle att ställa frågor, komma med 
förslag och önskemål. Samling vid Amazon-
plan kl. 13.00. Det går också bra att åka direkt 
till återvinningscentralen.
Tel: 070-546 30 16
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

Måndagscafè på Bron -  
INSTÄLLT!
20 april 13:30-15:00, Prins Wilhelms Torg 1 
Musikunderhållning med Glade Glenn Sund-
berg. Vi serverar kaffe med smörgås.  
Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF

Stick-kafé
20 april och 18 maj 14-20, Båvens Spinnhus
Stick-kafé då vi träffas och utbyter erfarenheter, 
fika och umgås. Tel: 073-362 80 77
Arrangör: Båvens Spinnhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frimärksafton
21 april och 19 maj 18:30-21, ABF Lokalen 
Sveavägen 3  
Månadsmöte med Flens Frimärksklubb.
Tel: 076-949 99 01
Arrangör: Flens Frimärksklubb

Flens Dagfilmstudio -  
INSTÄLLT! 
23 april, Stadshusgatan 7
Flens Dagfilmstudio på Saga-biografen i Flen 
visar filmen ”The Farewell”.
Tel: 076-048 43 37
Arrangör: Flens Dagfilmstudio

Sommarevenemang på  
Teater Klämman
24, 25 april och 19, 30, 31 maj,  
Teater Klämman, Fridals gård
Fridals Kulturförening anordnar mellan 150-200 
kulturaktiveter under 2020. Konserter, teaterfö-
reställningar, kulturkurser, musikjamkvällar och 
mycket, mycket mer. Vi uppdaterar program-
met på måndagar på vår hemsida, här kan du 
se vilka musiker som gästar vår förening.
Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen

Mässan Bygga, Bo & Hälsa 
Flen - INSTÄLLT! 
25 april GB-Hallen, Hammarvallen 7-1
En mässa med 100 utställare inom boende, 
hem, trädgård, hälsa och fritid.  
Tel: 070-441 04 95
Arrangör: Företagsföreningen Forum Flen och 
Joakim Andersson Mässor & Event

Bluegrassjam på Klämman!
25 april och 30 maj 17-23, Teater Klämman
Bluegrassjammare från Sveriges många hörn 
ser Teater Klämman som ett nav och samlas för 
att spela bluegrass och ibland Oldtime tillsam-
mans. Naturligtvis kan du komma som gäst 
och endast lyssna dessa kvällar. En samlings-
punkt för bluegrassjam vid 7 tillfällen.
Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen

Noztalgidans - INSTÄLLT! 
25 april 18-22, Amazon
Noztalgidans +50 år på Amazon i Flen. Orkes-
tern Fenderz spelar. Tel: 070-644 75 22
Arrangör: Kulturföreningen FlenVärldsOrkester

Biologisk mångfald med  
Naturskyddsföreningen Flen 
26 april 10, Kyrkvägen 8
Vi träffas vid Trädgår’n Flen där Fredrik tar emot 
oss, Björn Rösch och Patrick Björck guidar oss 
vidare. Information och tips om växter som 
gynnar den biologiska mångfalden där bin, 
humlor och andra insekter är viktiga.
Tel: 070-593 09 93
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Flen

Måndagscafè på Bron -  
INSTÄLLT! 
27 april, Prins Wilhelms Torg 1
Bibliotekschef Ranka Klincov berättar om 
verksamheten. Vi serverar kaffe och smörgås. 
Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF

Valborgsfirande på Årdala 
INSTÄLLT!  
30 april 19:30, Årdala
Traditionellt Valborgsfirande på landsbygden i 
Årdala Tel: 070-347 10 79
Arrangör: Årdala Hembygdsförening

Valborgsfirande i  
Malmköping - INSTÄLLT 
30 april, Malmköping
I år är tyvärr Valborgsfirandet i Malmköping 
inställt. Tel: 0157-43 09 96
Arrangör: Malmköpings hembygdsgård

Självförsvar och föreläsning 
med Madeleine Vall Beijner 
- INSTÄLLT! 
1 maj 10-15, Öjavägen 2
Delta i en workshop i SJÄLVFÖRSVAR och 
lyssna till Madeleines föreläsning där du får 
följa hennes spännande historia. Det ingår 
både fika och lunch, den lagar såklart vi på 
Matmattes.
Tel: 070-519 15 26
Arrangör: Matmattes Catering Flen

Flyttrea Ting & Sånt
2, 30 maj 12-16, Strömsborgsvägen 8 
FLYTTREA loppis Ting & Sånt.
Tel: 076-884 92 87
Arrangör: Ting & Sånt 

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 8 juni måste  

det skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast fredag 15 maj.

14 april - 8 juni 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.  
Notera att evenemang kan komma att ställas in beroende på coronavirusets  
påverkan framöver. Kontakta arrangören direkt för aktuell information. 
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Måndagscafè på Bron -  
INSTÄLLT!
4 maj 13:30-15
Träffpunkt Bron Prins Wilhemstorg 1
Musik och sång med Bosse och Uffe. Vi serverar 
kaffe och smörgås. Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF

RPG dagträff
5 maj 14, Götgatan 10
Musikprogram ”Prat och piano” med Tony 
Larsson från Nyköping. Tel: 0157-104 37
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Demenskunskap -  
INSTÄLLT!
6 maj 18-20, Prins Wilhelms Torg 1
När en person drabbas av en demenssjukdom 
innebär det en stor förändring för den sjuke 
och familjen. Vi erbjuder därför Dig som är 
anhörig eller dig som vill veta mer om demens, 
att komma på utbildning till Träffpunkt Bron.
Anmälan senast 4 april.
Tel: 0157-430802 eller 0157-43 08 07
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron 

Sten och Smyckemässa - 
INSTÄLLT! 
9-10 maj 10-18, Dunker Lundby 1
Hitta en unik present till dig själv eller någon 
närstående på denna mässa i Sörmlands härligt 
lantliga omgivning. Tel: 073- 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Måndagscafè på Bron -  
INSTÄLLT!
11 maj 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Temat i dag är Handväskor- älskade, omoderna, 
fina, ovanliga, små, stora, välanvända, exklusiva. 
Ta med din egen favorit. Vi serverar kaffe och 
smörgås. Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF

Vårmarknad på  
Skebokvarnsgården 
17 maj 12-15, Sparreholmsvägen
Växtförsäljning av perenner, tomatplantor mm, 
loppis Tel: 076-619 35 35
Arrangör: Flensbygdens Trädgårdsförening och 
Skebokvarns Bygderåd
 
Måndagscafè på Bron -  
INSTÄLLT!
18 maj 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Välkommen på Musikbingo med Gunnel ! Vi 
serverar kaffe med smörgås. Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF

Tusen trädgårdar -  
Grävlingsvägen 258 
23 maj 10-17, Grävlingsvägen 258
Visning av privat trädgård på Orrhammar Flen.
Vi tillhör Sällskapet Trädgårdsamatörerna STA 
och har under 10 år visat vår trädgård för bus-
sällskap och besökare varje sommar.
Tel: 070-633 60 56
Arrangör: Leif och Margaretha Moby

Måndagscafè på Bron -  
INSTÄLLT!
25 maj 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Rabarberpajfestival ! Kom och provsmaka olika 
sorters pajer som vunnit priser som Sörmlands 
bästa under årens lopp. Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF

Anhörigcafé - INSTÄLLT!
27 maj 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 .
Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron

Måndagscafè på Bron -  
INSTÄLLT!
1 juni 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1
Musikunderhållning med Spelorrarna. Vi serve-
rar kaffe och smörgås. Tel: 0157-43 08 07
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga, ABF

Naturnatten med Natur-
skyddsföreningen Flen 
5 juni 19, Landsvägsgatan 27
Kvällen ägnar vi åt bäver exkursion, se och höra 
fladdermöss mm vid vattendrag runt
Sparreholm. Kan vara bra att ha stövlar. Kanske 
vi kan grilla vid någon fin plats.Samåkning från 
kiosken Sparreholm kl. 19.00
Tel: 072-236 22 43.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen
 
ARTfarm skulpturpark
6 juni - 30 september, Dunker Lundby
Välkommen till den nya skupturparken ART-
farm hos Idéfarmen i Sörmland. Fri entré, öppet 
dygnet runt mellan 6 juni - 30 september.
4739-06 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Vissa evenemang kan bli inställda på grund av rådande  
omständigheter med anledning av Covid-19.  

På visitflen.se/sv/evenemang/ uppdateras informationen.
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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

Det var som om någon knäppte med ett finger. Året var 1992 
och från en dag till en annan blev vi muslimer med ens serbernas 
värsta fiender. 
Att vara muslim i bosniska Banja Luka under Balkankriget var 

hemskt. Förföljelse, terror, explosioner. Brist på mat och dricksvatten. Ingen 
elektricitet…
Jag och min dåvarande man betalade motsvarande 5 000 kronor till Röda 
Korset för att fly till Norden i en av deras bussar. Vi åkte genom krigszoner och 
trängdes raklånga på det nedspydda golvet för att undgå att bli skjutna genom 
bussfönstren. 
När vi kom in i Ungern bytte vi till en finare buss och plötsligt var det el och 
lysande lampor överallt. I polska Swinoujscie fick vi välja mellan färjorna till 
Sverige eller Danmark. Jättesvårt. Som att välja mellan två olika liv, utan att man 
hade någon inblick i hur alternativen såg ut. 
Vi visste nästan ingenting om de nordiska länderna. Bara att klimatet var kallare 
här uppe. Jag hade dessutom något vagt minne från skolan att Finland kallas för 
”de tusen sjöarnas land”. Några vänner valde Danmark, vi valde Sverige. Och det 
har jag aldrig ångrat.
Vi hamnade först i Katrineholm, men rätt snart i Flen och här har jag bott sedan 
dess. Jag gjorde snabbt upp med mig själv att nu gällde det att se möjligheter-
na och inte problemen. Att lära sig prata det nya främmande språket och kom-
ma in i det svenska samhället så fort det bara gick. Och förlåta det som hände i 
Bosnien, men inte glömma.
Jag skrev upp de vanligaste svenska orden på post-it-lappar och klistrade upp 
dem runt om i lägenheten, som stöd när jag inte hittade orden. Satte sedan jag 
igång att plugga till undersköterska, och sedan rullade det bara på.
Efter att bland annat ha jobbat på Migrationsverket i elva år fick jag i höstas 
jobb på Flens kommun som enhetschef över två områden med hemtjänst och 
äldreboenden. Jag delar chefsansvaret med Emma Bäck och vi har hand om 
Flens tätort, Bettna och Vadsbro.
Emma och jag kompletterar varandra väldigt bra och jag uppskattar verkligen 
samarbetet med henne. Vår gemensamma uppgift är bland annat att verksam-
heten följer de politiska besluten, att vi håller budgetramarna och att persona-
len har en bra arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor.
Vi är ungefär hundra stycken i personalen och har hand om totalt 170 brukare i 
hemtjänsten och på äldreboendena Drejskivan och Slottsängen. Vi har en otro-
ligt bra personal, lojal och tålmodig, de flesta har jobbat hos oss i många år.
Corona-viruset har givetvis påverkat även vår verksamhet. Våra brukare tillhör ju 
riskgrupperna och då är det förstås viktigt att vår personal håller sig hemma vid 
minsta snuva eller förkylning. Men brukarna är generellt lugna och sansade och 
det är väl mest den skärpta hygienen och den extra skyddsutrustningen som 
understryker det allvarliga läget.
Avslutningsvis måste påpekas att det där Sverige-eller-Danmark-valet i Polen 
blev klockrent. Trivs fantastiskt bra i Sverige och i Flen, på alla sätt och vis. 
Nu har vi ju tillgång till många fler högtider än bara de muslimska vi hade i 
Bosnien. Julen älskar jag högt och rent. Lukten av glögg och pepparkakor är ju 
bara så himla mysig. Och knäckebröd kan jag bara inte vara utan!  

Berättat för Ulf Bertilsson

”
Samira Redzepovic
”Jag bestämde mig 
för att trivas i Sverige”

Hon flydde kriget i Bosnien liggande på  
ett nedspytt golv i en Röda Kors-buss.  
Direkt när hon kom till Sverige bestämde  
hon sig. Att hon skulle se möjligheterna  
och inte problemen.  
 

Namn:  Samira Redzepovic 

Ålder:  52 

Bor:  Villa i Flen 

Familj:  Sambon Andreas och barnen Selver, 30, 
Mirsad 24 och Emma, 10 

Gör:  Enhetschef för delar av hemtjänsten och 
äldreboendena i Flens kommun. 

Fritid: Fixa och dona i hemmet, lyfta skrot  
på gymmet. 
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