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Ett kvarts sekel i 
Flens kommun

6

imma lugnt i sommar

När denna inledande text författas i mitten av 
maj vet jag inte hur coronapandemin kommer att 
fortsätta påverka våra liv och vilka restriktioner 
som regering och Folkhälsomyndighet framför. 

Oavsett hur landet ligger inför sommarens 
intåg vill jag bara konstatera att den stora grad 
av omtanke, hänsyn och värme jag ser bland 
medmänniskor, kollegor, grannar, främlingar, är 
hjärtevärmande och något vi måste vidmakthålla 
för att gemensamt ta oss igenom denna ansträng-
ande tid. Ingen ska behöva vara ensam i det här, 
tillsammans går vi stärkta mot en ljusare framtid.

Jag hoppas att ni alla får en finfin sommar trots 
pågående pandemi och det finns fortfarande en 
massa härliga sommaraktiviteter man kan roa sig 
med. För de yngre har Flens kommun som vanligt 
ett gediget lovprogram under parollen sommar-
skoj, mer om det på sidan 11.

För er som gärna spenderar lediga dagar vid våra 
badplatser finns det nya lokala ordningsföreskrif-
ter ni bör känna till, dessa återfinns på sidan 4.
På denna sida skickar också vår räddningstjänst 
med några viktiga tips att ta med sig för att und-
vika brandolyckor i sommar, ta gärna del av dem 
och sprid vidare till nära och kära.

Jag vill också tipsa om vårt reportage från Ihsan 
kultur & idrottsförening i Malmköping. Det är 
en frejdig satsning på ungdomsidrott och kultur 
med så skilda idrotter som karate och handboll på 
menyn. Sidan 8 och 9. 

Trotjänare finns det många av i kommunens regi 
och varje år får den som gjort 25 år i kommunens 
tjänst en utmärkelse och särskild uppvaktning. 
Glimten har träffat två av årets “25-åringar”, möt 
dem på sidan 6.

Hoppas ni får en trevlig läsupplevelse med 
Glimten, varför inte i bersån, i hängmattan, på 
verandan eller på stranden under solens strålar.

Glad sommar!

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg
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: Shahed Moubarak är en av många karateutövare hos Ishan  
Kultur- och idrottsförening. Foto: Anders Nilsson
Foto: Magnus Ornhammar (övrigt foto anges vid bild)
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turistbyråerna och andra välbesökta platser. Den finns även som taltidning på flen.se 
Nästa nummer 14 september 

Följ Flens kommun på flen.se och på facebook  

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

Inledare Innehåll

S

Skräpplockarveckan engagerade 
ung som gammal

Inget mobil- 
problem för stort

10
En cykel för hela 
familjen 

12
Sommartorget i Flen.  Sid 5
Kulturupplevelser i sommar.  Sid 7
Medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar på 
frågor om Covid-19.   Sid 11

7



3

Öppet på simhallen i sommar
Simhallens öppettider t.o.m. 2020-07-12
Måndagar 14:00-20:00
Måndagar endast motionssim,  
16 årsgräns t.o.m. 8/6
Tisdagar 06:30-13:00
Onsdagar 14:00-20:00 
Torsdag 14:00-20:00
Fredagar 06:30-13:00 
Lördag och söndag stängt
 
OBS! Kassan stänger 30 minuter innan  
badtidens  slut.
Besökstiden i simhallen är två timmar per dag.
Simhallen stängd för underhållsarbete v.29-33.

Glöm inte att betala för din bussbiljett
Kollektivtrafiken är en del av Region Sörmland och en samhällsviktig funktion 
– inte minst vid svåra tider som dessa. Glöm inte att du som resenär fortfarande 
måste ha giltig biljett när du reser med kollektivtrafiken.
Det är tufft att vara bussresenär just nu eftersom mycket inte är som vanligt på 
våra bussar. Vi förstår att det inte är lätt, men alla ändrade rutiner gör vi för att 
tillsammans ta vårt ansvar för att minska smittspridningen av Coronaviruset. 
Och i förlängningen skydda äldre och andra riskgrupper samt underlätta för 
sjukvårdspersonalen som jobbar under hårt tryck. 
Samtidigt som vi vill rikta vårt tack till er som gör ert bästa för att minska smitt-
spridningen vill vi också påminna om att den som reser kollektivt fortfarande 
måste ha giltig biljett för att resa med oss. Våra kontrollanter jobbar precis som 
vanlig och den som inte har giltig biljett riskerar tilläggsavgift. Hälsningar Sörmlandstrafiken

Missa inte årets konstrunda i sensommar. Den pågår 12 och 13 september 
men samlingsutställningen på Konstgalleriet i Hälleforsnäs öppnar redan 
11 september.
Upplägget känns igen från tidigare år, ett 30-tal konstnärer aktiva lokalt 
öppnar upp sina hem och trädgårdar, studios och ateljéer för besökarna 
som kan komma och prata konst, titta på konst, köpa konst. Det visas  
bland annat keramik, måleri, skulptur och grafik.
På samlingsutställningen i Hälleforsnäs kan man få en god överblick över 
vilka olika tekniker konstnärerna har och sen bege sig ut på rundresa.  
Folders med karta finns att hämta här samt på turistbyråer, bibliotek med 
flera platser. Denna information finns också på konstrundans Facebooksida.
Öppettider ateljeérna: 11-16
Öppettider samlingsutställningen Konstgalleriet
Fredag 11-17, Lördag och söndag 10-16

Smått & Gott
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Flens kommun vill stötta sörmländska livsmedelsproducenter
Är du en livsmedelsproducent i Sörmland och intresserad av att sälja livsmedel till Flens kommun?

Vill du dela dina tankar om hållbarhet, miljö och klimat och ta del av den senaste forskningen?
Skulle du vilja delta i pedagogiska aktiviteter för barn och unga?

Då ska du ta kontakt med oss! Genom projektet “Sörmländsk måltidsglädje ger ökad kunskap” ska Flens kommun öka sina inköp 
av sörmländska livsmedel och vill nu veta vilka hinder och möjligheter du som livsmedelsproducent ser. Detta genom en intervju 
eller besök på din gård, beroende på vad som passar dig bäst.

Genom att delta har du chans att få kommunen som kund, får veta mer om hållbarhet, miljö och klimat, samt får möjlighet att 
delta i pedagogiska aktiviteter kring ökad mat- och måltidsglädje för barn och unga.

Flens kommun har särskilt avsatta medel för ekologiska, svenska och lokalproducerade livsmedel där 3 % livsmedel producerade 
i Sörmland ska upprätthållas som andel av de totala livsmedelsinköpen. För att kunna köpa in livsmedel utanför gällande 
livsmedelsavtal ska kommunernas olika verksamheter kunna ha utbyten med de lokala producenterna ur ett pedagogiskt syfte.

Projektet är en del av utvecklingsprogrammet “KliMATval” där Flens kommun deltar med syfte att underlätta för sörmländska livs-
medelsproducenter att leverera till kommunen. Det pågår mellan april och november men vi behöver få kontakt med dig snarast.

Kontakta mig!
Projektledare Tomas Högberg,tomas.hogberg@flen.se, 0157 - 43 00 00 (vx).
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Bada tryggt och säkert
Vattenprov tas redan i maj för att kolla att vattnet är tjänligt. 
Därefter tas vattenprover en gång i månaden under perioden 
som EU anser vara badsäsong hos oss, 20/6 - 21/8. Analysresul-
taten av vattenproverna visar nästan alltid att vattnet är av bra 
kvalitet. Undantagen har varit prover 
som tagits efter att badet haft besök av 
kanadagäss, när ett barn gjort sina toa-
lettbesök i vattnet eller liknande.
För att säkra badplatserna genomförs 
även dykning för att se till att det inte 
finns farliga föremål på botten eller som 
sticker upp i vattnet. Detta görs årligen 
innan 1 juni och vid behov.

Rökförbud
Grundläggande bestämmelser om all-
män ordning och säkerhet på offentlig 
plats gäller alltid, de lokala ordnings-
föreskrifterna innehåller ytterligare 
bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Flens kommun skall upp-
rätthållas och där har det gjorts tillägg. 
Den nya tobakslagen som trädde i 

kraft förra sommaren omfattar inte badplatser. Flens kommun 
har tagit rygg på ett antal andra kommuner och beslutat om 
rökförbud på samtliga badplatser. Inom vilket område det gäller 
framgår av skyltar vid badplatserna. Inom samma område gäl-
ler också förbud mot hundar och andra djur.

Fiske får ej ske inom kommunala badplatser. För 
övrigt fiske åligger det den som fiskar att upplysa 
sig om vilka krav som finns på innehav av even-
tuella fiskekort eller övriga krav på tillstånd.

Hundbad
Förutom det hundbad som funnits sedan länge 
i Hosjön, tillåts hundar att bada även på platser 
vid badet i Sparreholm och på Orrestaö. Även i 
Bruksdammen i Hälleforsnäs finns en plats där 
hundar tillåts doppa tassarna. Skyltning finns på 
de aktuella platserna.
För övrigt har vi bytt gungor och gungställning 
på några av badplatserna. Komplettering av 
bänkbord, målning av staket, badhytter och mer 
är också på gång.

Carla Swenson
Avdelningschef Fritid

Eldningsförbud
Vid långvarig torka kan räddningstjänsten utfärda eldnings-
förbud i Flens kommun. Det innebär att du inte får lov att elda 
eller grilla i naturen. Fasta grillplatser och portabla grillar med 
kol och briketter får användas. Det är ditt ansvar att ta reda på 
om det råder eldningsförbud eller inte. Förbudet meddelas på 
flen.se och gäller tills annat meddelas, du kan även ringa jour-
havande brandman och fråga.

Ha vatten till hands och tänd aldrig en eld om det blåser för 
mycket. Det är även bra att ha krattor och liknande tillhands. 
En eld ska vara ordentligt släckt innan du lämnar den. Eldning 
får endast ske när det är ljust ute och det är alltid du som eldar 
som ansvarar för eldningen.

Trädgårdseldning
Bor du inom tätort och fritidshusområde får du elda kvistar, löv 
och annat trädgårdsavfall under veckorna 17 och 40. Trädgårds-
avfallet ska i första hand komposteras på den egna tomten eller 
lämnas till Frutorps Återvinningscentral.

Engångsgrillar
• Läs instruktionen som följer med engångsgrillen.
• Placera engångsgrillen på ett fast och plant underlag och 

inte antändbart.
• Släck engångsgrillen eller grillningselden med massor av 

vatten och rör om ordentligt i glöden.
• Låt engångsgrillen stå kvar tills den svalnar helt. Se till att 

den är kall innan den slängs i soporna där den hör hemma.
• Lämna aldrig en fast grillplats som fortfarande glöder.  

Se till att den är ordentligt släckt innan du lämnar den.

Nyheter på  
kommunens badplatser  

Räddningstjänsten påminner  

Till årets badsäsong har det skett en del nyheter på kommunens åtta badplatser, däribland 
ny badbrygga vid Tallsjöbadet i Hälleforsnäs och en av säkerhetsskäl borttagen brygga på 
badet i Malmköping. Bryggan till hopptornet och hopptornet i Malmköping har förstärkts 
och utrustats så att den bärande konstruktionen inte kan angripas av rost.

Foto: Mostphotos

Glöm inte flytväst om 

du ska ut på sjön!
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Syftet är att öka tryggheten och trivseln i den här lite bortglömda 
delen av centrum. Detta vill vi göra med inbjudande möblering 
och småskaliga aktiviteter. Dagtid kommer torget att bemannas av 
feriearbetare och handledare som styr upp aktiviteter och står för 
trivseln på plats. Här kan man varje dag låna ett spel, delta i någon 
aktivitet eller bara slå sig ner på en stol för att njuta och koppla av 
en stund. Vissa dagar kommer det att finnas musikunderhållning 
på scenen eller exempelvis framföras barnteater.

Exempel på aktiviteter:
• Spel till utlåning: kubb, boccia, storskaligt schack, utomhus-

bowling och asfaltcurling m.m.
• Streetbasket och käpphästhoppning, sagostunder, barnteater 

och magishow
• Pyssel och workshops: bygg din egen drake, återbruk, bildkonst, 

film- och textilworkshops
• Gympapass, dans och yoga
• Musikaliska framträdanden: tex öppen scen, trubadurer, stråk-

kvartett och kulturskolan
• Föreningar visar upp sig och bjuder in att prova på

Mer information om Sommartorget och aktiviteter hittar du på 
kommunens webbsida flen.se där vi kommer att uppdatera löpan-
de. Håll även utkik på kommunens Facebooksida.

Vi syns på torget i sommar! 
Under perioden 15 juni till 15 augusti bjuder Flens kommun, i samverkan 
med lokala aktörer, in till Sommartorg på Violentorget i centrala Flen.
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Samverkanspartners och sponsorer 
Sommartorget sker i samverkan med flertalet föreningar 
och företagare i Flen.
Några aktörer som redan har meddelat att de kommer att 
hålla i aktiviteter är:  Kulturföreningen Flens världsorkester 
som håller i diverse kulturaktiviteter, Flens IF basket som 
torsdagar spelar streetbasket, veckovisa gympapass med 
Friskis & Svettis, Filmworkshop med Scenkonst Sörmland, 
Squaredanceklubben bjuder upp till dans, Ashtangayoga 
med Lotta Bertilsson, käpphästhoppning med Mellösa 
ridklubb och aktiviteter med Flen Armfighters.

Våra sponsorer är:

Vill du eller din förening bidra med aktiviteter eller fram-
träda på scenen under sommaren? Kontakta då jessica.
ekermann@flen.se.

Missa inte på Sommartorget
• 11 och 25 juli kl.11.00; Bosse o Uffe underhåller  

både högt och lågt. Från visor till Country.
• 1 augusti kl.14.00; Trebadurerna, den jämtländska 

familje-trion bjuder på en blandad repertoar, från 
visor, folkmusik till egen musik.

• 12 augusti kl.18.00, Tomas Zidén, en uppskattad 
trubadur som rör sig ledigt och entusiastiskt mellan 
genrer, från Taube-visor till rock och allt däremellan. 

Covid-19
Vi är väl medvetna om Folkhälsomyndighetens riktlinjer och  
rekommendationer och kommer inte att tillåta eller försöka locka 
fler besökare än max 50 åt gången. Detta kommer vi vara tydliga med i vår marknadsföring av torget samt skyltning på plats.  
Vi kommer även att uppmana våra besökare att hålla respektfullt avstånd till varandra.

Jessica Ekermann
Trygghetssamordnare
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1994, många minns den heta sommaren, 
VM-bronset i fotboll och Estoniakata-
strofen på hösten. För Lars Unnersjö, 
IKT-pedagog (IT och kommunikation), 
bär året också minnet av flytten till Ske-
bokvarn och starten på en yrkeskarriär 
i Flen som får sitt slut i sommar när han 
som 66-åring går i pension.

– Jag jobbade som matte- och NO-lära-
re i Stockholm i 17 år innan slumpens 
skördar tog mig hit. Som lärare fanns det 
jobb överallt och vi letade hus på landet, 
säger Lars, idag Malmköpingsbo, som 
också undervisat i slöjd, teknik och varit 
rektor på skolorna i Malmköping, Bettna 
och Sparreholm.

– Men detta jag gör nu passar mig bra. 
Just att jobba med fjortonåringar hela 
livet är ju lite lustigt och kanske inget 
alla tycker låter kul. Men det är häftigt, 
man håller sig ung och det är kul att 
prata framtid med dem när man är SYV 
(studie- och yrkesvägledare) vilket jag 
hoppat på nu igen mer som bonusjobb, 
säger Lars som även driver skoldatateket.

– Det är en speciell funktion inom 
elevhälsan, jag och en specialpedagog 
träffar elever med behov och hjälper till 
med assisterande teknik som talsyntes, 
stavningshjälp etcetera, för att under-
lätta skolgången. Det är kul att vara i en 
verksamhet som är så i framkant som 
skoldatateket är.

Inom ramen för Skolprojektet i mitten av 
2010-talet blev de två och verksamheten 
tog fart.

 
– Innan dess var det bara jag med min 
lilla ryggsäck, då lånade man mest ut 
saker, nu har vi mer tid att själva komma 
ut. Det finns många häftiga digitala verk-
tyg som kan hjälpa elever som kämpar 
med skolan men många känner inte till 
dem. Numera kallas man för bonusgubbe 
när man kommer och hjälper till, så pop-
pis var man inte alltid som rektor, säger 
Lars och ler.

Sevinc Kaya har jobbat i flera olika 
delar av kommunens verksamheter, hon 
började vikariera som personlig assistent, 
därefter barnskötare på förskolor för att 
senare hamna på simhallen i Flen.

– Jag tyckte det var jätteroligt, att ta hand 
om andras barn är en väldig skillnad mot 
att ta hand om sina egna och det gjorde 

att jag fick se en annan sida av mig själv. 
Jag hade aldrig trott att jag skulle klara av 
jobbet på det sättet.

Som ung hade hon en dröm om att jobba 
som simlärare, en dröm hon återfann 
och tog tag i.  

– Jag fick en timanställning och jobbade 
ett tag mer än heltid som barnskötare 
och i simhallen som idrottsanläggnings-
arbetare. Jag fick en jättebra erfarenhet av 
att bemöta barn på rätt sätt och få dem 
att bli trygga i vattnet. 

Snart övergick jobbet i hallen till en 
heltidstjänst då hon lämnade barnskö-
tarjobbet. Efter tio år i Simhallen sökte 
hon sig till stadshuset och idag är hon 
administratör på fritidsavdelningen som 
ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen, 
ett jobb hon haft i fyra år.

– Jag kan saknar simhallen ibland och att 
se hur barnen utvecklas, jag tyckte alltid 
de jobbigaste klasserna var de roligaste. 
Då jobbade man mer med kroppen, det 
märks på maten, nu äter jag hälften så 
mycket som då jag motionerar tre dagar  
i veckan med simning, gym och prome-
nader, säger Sevinc och skrattar.

– Men jag ville se andra verksamheter 
också, jag tror det är nyttigt och mitt 
jobb idag är allt från små detaljer till  
stora och inte bara åt fritidsavdelningen. 

Magnus Ornhammar

25 år i kommunal tjänst
Varje år uppmärksammas medarbetare som varit anställda i Flens 
kommun i 25 år, Glimten har träffat två av årets trotjänare.
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Till och med kommunens ledningsgrupp tog initiativ till  
en aktivitet i Sveaparken. Enligt Håll Sverige Rent var Flens  
kommun faktiskt bästa kommun i landet på att engagera  
barn och unga under årets Skräpplockardagar. Priset är en  
konsert med Panetoz som kommer att äga rum i september 
eller när samhällssituationen tillåter.  

Men varför ska man behöva plocka upp skräp efter andra?  
Målet är såklart att ingen ska skräpa ned och genom att 
uppmärksamma frågan skapas medvetenhet som kan leda 
till ändrade attityder och beteenden. Barn och unga påverkar 
sina föräldrar och andra i sin omgivning. Ett rent samhälle ger 
en tryggare och trevligare miljö och bidrar till att skador på 
människor och djur minskar. 

Ta en titt på brunnslocken i Flens centrum! Under skräpplockar- 
veckan hjälpte servicegruppen till att sätta upp tänkvärda bud-
skap som förhoppningsvis får människor att tänka till och ta 
hand om sin fimp istället för att slänga den på marken.  

Rapporter från skräpplockare:  

Björklidens förskola: “Det är roligt att hitta skräp även om  
det inte är roligt för miljön säger barnen. De hittade mycket  
konstiga saker som inte var bra för miljön samt att djuren i  
skogen skulle kunna skada sig på det. ” 

Knektens förskola: “Vi har mål i Grön Flagg-planen om att 
utveckla lärandet om allemansrätten, återvinning samt djur i 
vår närhet. Barnen är otroligt medvetna och kunniga kring de 
olika målen.” 

Mårbacka förskola: “Barnen var så engagerade och de tyckte 
att det var bra att hålla Sverige rent. De hittade skräp till exem-
pel plastpåsar, burkar, plastflaskor, fimpar, och även en stolsdy-
na som någon hade slängt i diket. Barnen sa att man ska inte 
kasta saker i naturen och det ska återvinnas.” 

Tallbackens förskola: “Vi hittade allt från små cigaretter till 
stora juiceförpackningar. Barnen ser nu det 
som en självklarhet att plocka upp skräpet vi 
hittar på våra promenader. Vi har alltid kall-
lats oss miljöhjältar men i år var det ett barn 
som kallade oss städmästare.” 

Sparreholms förskola: “Vi började med att 
ha frågesport om skräp, sedan delade vi upp 
oss i grupper, några barn plockade skräp på 
gården, några gick iväg till en lekpark och 
några till skogen. Sedan sorterade vi skräpet.” 

Tomtebo förskola: “Barnen tyckte det var 
roligt och bland de äldsta blev det lite sport 
med att hitta mest skräp i sin påse. De räkna-
de och jämförde.” 

Vallmons förskola: “Vi pratar om hur viktigt 
det är att inte skräpa ner i naturen, det finns 
ju bara en. Vi använder oss av olika skräpspel, 
filmer om återvinning och plockar skräp som 
vi sorterar på förskolan.” 

Karin Witalis: “Jag plockade med mina två barn i Dunker. För-
sta dagen fick vi ihop tre säckar skräp, mycket från Mcdonalds 
och VÄLDIGT många ölburkar. Strimlade ölburkar i kornas 
foder kan ju orsaka enorm skada och stort lidande för korna.”  

Josefin Smeds
Miljöstrateg

Skräpplockardagarna 2020  
Tack till alla som deltog på årets skräpplockardagar i Flen! Alla förskolor, många skolor och flera  
privatpersoner med familj var med och plockade skräp runt om i kommunen under vecka 18. 
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Malmköpingsborna känner naturligtvis till det. Men många 
förbipasserande har inte en aning om att det på baksidan av 
Malmaskolan gömmer sig såväl en relativt nybyggd sporthall 
som en lite äldre gymnastiksal. 

Här huserar numera Ishan Kultur & idrottsförening. Ishan är 
arabiska och betyder ”ge andra det de behöver”, eller ”generös” 
om man ska sammanfatta betydelsen i ett enda ord.

Ishan grundades 2016 och 
drivs i huvudsak av syrier, 
som flytt krigets fasor i sitt 
hemland och hittat en fristad  
i Malmköping.

– Men, alla är välkomna. Vi 
har även svenska medlemmar 
och barn i olika aktiviteter, 
säger ordföranden Samir 
Alayoubi.

Samir och hans nya styrelse gjorde en nysatsning inför 2020. 
Tidigare erbjöd Ishan ”bara” kulturella aktiviteter. Språkkurser, 
bokcirklar, filmvisning, läxhjälp…

– Vi tyckte att vi stod och stampade. Att det var dags att bredda 
utbudet och även erbjuda ungdomsidrott, säger han.
Att valet föll på just karate och handboll föll sig naturligt, 
eftersom föreningens idrottsansvarige Muhammed Hiebba hade 
tävlat och matchat framgångsrikt i de två sporterna i Syriens 
huvudstad Damaskus. Och var villig att ställa upp fem dagar  
i veckan som tränare för att träna 50-talet barn i båda  
disciplinerna.

Muhammed läser svenska 
på ABF i Flen varje dag, 
sedan är det full fart hem till 
Malmköping för att iklä sig 
tränarrollen.

– Det blir långa dagar och 
helst vill jag plugga lite färre 
timmar i veckan för att orka 
och hinna med. Men det 
är väldigt roligt att träna 
barnen och jag får mycket 
energi av dem. Så jag kämpar 
på, säger han och ler med 
hela ansiktet.

Ishan –  
karate och kultur
Karate och handboll – passar det under samma hatt?
Absolut. Det bevisar om inte annat kultur- och idrottsföreningen Ishan i Malmköping.

Shahed Moubarak är alltid 
glad när hon går hem från 
karateträningen. 

Muhammed Hiebba, karate- och  
handbollstränare.

Ordföranden Samir Alayoubi 
brinner för att utveckla Ishan.
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Det är måndag kväll i mitten på vårmånaden maj när Glimten 
hälsar på och ett gäng vitklädda karatebarn följer koncentrerat 
Muhammeds japanska kommandon:

– Seiretsu (ställ er på linje)!
– Mawate (vänd)!

– Rei (buga)!

Barnen är förvånansvärt samspelta och införstådda med vad 
tränaren vill när han likt en rapp pisksnärt ropar ut sina kom-
mandon. Alla rörelser och utfall sker i princip samtidigt, det 
ger betraktaren en känsla av individuell kontroll och kollektiv 
styrka.

– Karate är väldigt bra för barnen. De lär sig självförsvar och 
ickevåld, att lyssna och vara ödmjuka. Glädjande nog har vi fått 
höra att flera av barnen koncentrerar sig bättre på skolarbetet 
sedan de börjat träna karate, säger Samir.

Shahed Moubarak är 13 år och kommer från Syrien. Hon bär 
en skär slöja och en vit dräkt med ett gult bälte. 

– När jag var ny här fick jag ett vitt bälte, nu är det gult. Sedan 
tror jag det blir orange och grönt, säger Shahed som har en bra 
bit kvar innan hon, liksom sin tränare, kan sno ett svart bälte 
runt midjan.

– Det är roligt att träna ihop med andra. Jag är alltid glad när 
jag går hem, poängterar hon.

Zein Alaoutani är tio år. Blicken är pigg och ett långt svart hår 
svallar runt hans huvud.

– Det är verkligen skitkul med karate! Men jättesvårt i början 
innan man börjar fatta. Kompisarna i skolan vill hela tiden att 
jag ska visa olika karaterörelser. Men man får bara slå i luften, 
inte slåss på riktigt, säger han.

Karateträningen är slut. Tränare Muhammed går och byter om. 
Från karatedräkt till handbollstränarlook. 

Dags för nästa träning. I den ”generösa”  
Malmköpingsföreningen Ishan.

Ulf Bertilsson
 

Foto på detta uppslag:  
Anders Nilsson

Ishan –  
karate och kultur

Ahmed Azimeh hoppar högt och 
skjuter lågt mot bortre stolpen.

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

När behöver du söka lov?
Du behöver vanligtvis söka bygglov för att:
• bygga till eller bygga en ny byggnad, men det finns undantag
• göra vissa ändringsåtgärder, till exempel använda en byggnad 

på ett nytt sätt eller ändra utseendet på byggnaden genom att 
till exempel byta fasadmaterial

• riva en byggnad eller en del av byggnad
• ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort 

eller fylla på jord

När behöver du göra en anmälan?
Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan få ett 
startbesked innan arbetet påbörjas för att:
• bygga en komplementbyggnad, maximalt 25 kvadratmeter 

eller komplementbostadshus, maximalt 30 kvadratmeter  

och 4,0 meter hög från marken till taknocken.  
(så kallade Attefallshus)

• göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter, dock ska 
tillbyggnaden inte bli högre än det befintliga bostadshusets 
taknockshöjd

• bygga ett skärmtak på högst 15 kvadratmeter på en- eller 
tvåbostadshus

• bygga högst två takkupor
• installera eldstad eller rökkanal

När behöver du inte söka lov eller göra en  
anmälan?
Om du ska bygga en altan till ditt en-eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnad krävs det aldrig bygglov eller anmälan om 
altanen uppfyller nedanstående kriterier:
• byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
• inte är högre än 1,8 meter
•  placeras minst 4,5 meter från gräns
• fastigheten inte omfattas av särskilda bestämmelser 

Om du har frågor kan du alltid vända dig till byggnadsnämn-
den eller samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun, vi 
hjälper dig gärna.
Telefon 0157-430303 (telefontider)
samhallsabyggnad@flen.se

Sedan ett drygt år tillbaka driver han en mobilreparationsbutik 
i Hälleforsnäs, Phoenix Profix Mobilservice, med totalservice 
och reparationer av alla slags märken. Förutom mobiler ger han 
sig även i kast med surfplattor och tillverkar mobilskal utefter 
kundernas egna bilder. Dessutom säljer han en stor mängd olika 
tillbehör samt begagnade mobiler och surfplattor. En hållbar 
tanke så god som någon.

Att laga mobiltelefoner har Muhammed jobbat med långt innan 
han kom till Sverige och Hälleforsnäs.

– Jag började jobba med det i Syrien 2008 och har gjort det i 
Lund och Stockholm. Innan jag öppnade en egen butik jobbade 
jag på Tuna park i Eskilstuna. Där hade jag många kunder från 
Flens kommun men det fanns ingen här som fixade mobiler så 
jag tänkte jag kunde hjälpa dem här istället för att de ska åka till 
Eskilstuna eller Katrineholm.

Hans butik ligger på Celsings allé i Hälleforsnäs, men kunderna 
har börjat hitta hit från stora delar av kommunen. 90 procent av 
kunderna behöver hjälp med laddkontakter, byta batterier eller 
spruckna skärmar. 

I och med pandemin Covid-19 har telefonens betydelse ökat 
ytterligare, för många är det nu det viktigaste sättet att hålla 
kontakt med nära och kära. 
– Det är bättre att reparera sin telefon i en liten personlig butik 
än på stora köpcentrum med mycket människor.

Muhammed behärskar det svenska språket mycket bra men det 
är inte bara på SFI han lärt sig det.

– Jag var på SFI i två månader men jag lärde mig mycket mer 
när jag började jobba. Att prata med kunderna är bättre än 
skolan, det är inte så strikt språk som att läsa i en bok, det är en 
helt annan svenska.

Muhammed håller öppet måndag till fredag 11-19.

Magnus Ornhammar

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan 
hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa andra ändringar och ombyggnader måste du också söka 
bygglov eller göra en anmälan.

De allra flesta har en mobiltelefon och många kan ha behov av reparationer, ett nytt batteri eller  
varför inte ett nytt personligt designat skal. Det är här Muhammed Ali har sett en affärsmöjlighet.

Tänkt på det här innan du ska bygga i sommar  

Mobilverkstan i Hälleforsnäs  

Muhammed Ali lagar alla sorters mobiltelefoner.

Lekar, spel, pyssel, bio, läsning, teater, 
dans, gaming, agility, måleri, broderi! 

Sommarutmaning varje vecka 
med priser! 

Håll dig uppdaterad i våra kanaler!

Sommarskoj 2020 
i Flens kommun

#sommarskojiflen2020#sommarskojiflen2020
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Syftet med kampanjen är att bidra till en 
nyanserad syn på hur man kan transpor-
tera sig i vardagen och intresset för kam-
panjen har varit stort. En av de utvalda i 
Flens kommun är Albin Linnstrand med 
familj.

Varför valde du att bli testcyklist?
– Jag såg en annons om att man kunde 
ansöka om att få testa en eldriven cargo-
bike. Vi hade bara några veckor innan 
pratat om vad smarta de är och att det 
vore bra att ha en sådan. Så när tillfället 
dök upp var det bara att skicka in en 
motivering.

Hur använder du cykeln?
– Hela familjen som använder den, allt 
från att göra utflykter med vår 5-åriga 
dotter i lådan till att handla. Jag tar den 
ibland till dagis och sen vidare till jobbet. 
Sen brukar Neo, 15 år, och Disa, 18 år, 
låna cykeln. Både för nöjes skull eller för 
att handla.

Vilka är de största fördelarna?
– Att jag kommer ut mer och sparar både 
bensinpengar och på miljön. Ibland kan 
jag ta en sväng bara för att det är kul och 
oftast då med dottern Fanny sittandes i 
lådan.

Ser du några nackdelar?
– De enda nackdelarna jag känt av är två 
punkteringar. Sedan är det en ganska dyr 
cykel så man får tänka lite på vart man 
ställer den och att man låser fast den 
ordentligt.

Jämfört med dina förväntningar, 
hur har projektet fallit ut?
– Det har gått väldigt smidigt. Alla 
personal inom projektet har varit väldigt 
proffsiga och tillmötesgående. Förutom 
punkteringarna så har det varit över 
förväntan. Jag får ett leende på läpparna 
varje gång jag cyklar iväg.
 

Följ Albins cykelliv på bloggen:  
cykelsamverkan.energikontor.se.

Magnus Ornhammar

En cykel för hela familjen 
Kampanjen Testcyklist drivs av Energikontoret i Mälardalen inom ramen för 
projektet Cykelsamverkan Sörmland. Deltagare får under en tremånaders-
period låna en elassisterad lådcykel och blogga om sina erfarenheter.

Albin och dottern Fanny under en utflykt 
tillsammans med frun Johanna, som har 
tagit bilden.
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Sommaren står för dörren även om det just föll några snöflingor utanför fönstret i skrivandets stund. 
En sommar där mycket är ovisst. Kan vi göra de resor vi så länge längtat efter och när får vi träffa våra nära och kära igen? 
Det mesta av det vi brukar göra är inställt och det vi planerat och drömt om är skjutet på framtiden. Men även om vi är be-
gränsade finns ändå mycket att ta sig för. Följ Flens kommuns aktuella information om de händelser och evenemang  
som ändå kommer att genomföras runt om i kommunen. Trevlig sommar!

•  www.visitflen.se               •  www.flen.se /evenemang               •  www.flen.se /upplevaochgora

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.

Skapa Vimplar med oss 
Måndagen den 8 juni kommer Kulturenheten att finnas 
på Violentorget för att tillsammans med barn i åldrarna 
2-6 år skapa en girlang med barnens vimplar att pryda 
årets Sommartorg med. Alla kommunens förskolor har 
fått inbjudan att deltaga men det finns plats för fler! Väl-
komna till Violentorget mellan kl.09.30 och 14.30.  
Hur många vimplar tror ni att vi kan skapa tillsammans?

Skapa själv med nål och tråd!  
Hälleforsnäs konstgalleri,  
tisdag 16/6 kl 9.30-11.00 eller  
torsdag 18/6 kl 9.30-11.00.  
Flens bibliotek, Sörmlandsrummet, 
tisdag 23/6 kl 9.30-11 eller  
torsdag 25/6 kl 9.30-11.00. 

Möt konstnären Emma Jönsson i en kreativ workshop  
i broderi för barn, 5-7 år. Två tillfällen på varje ort.  Inspi-
reras av Emmas berättelser, bilder och världar befolkade 
av fåglar, rävar, broderade herrar och damer och en hel 
del natur. Även de minsta kan sy! 
Obligatorisk föranmälan till kultur@edu.flen.se  
Ange namn, ålder, tele till målsman. 
Max 8 barn per tillfälle. Frukt ingår. Gratis!

Tvådagars målarkurs Sommartorget i Flen 
Förmiddagsgrupp: tisdag 30/6  
kl 10-12 och torsdag 2/7 kl 10-12 
Eftermiddagsgrupp: tisdag 30/6  
kl 13.30-15.30 och torsdag 2/7  
kl 13.30-15.30  
Möt konstnärerna Britt-Marie 
Järnström Lindell och Johanna 
Bolin i en tvådagars målerikurs för barn, 9-13 år. Du väljer 
att delta två förmiddagar eller två eftermiddagar. Prova 
på att måla stort och att testa nya roliga tekniker tillsam-
mans med två professionella konstnärer.  
Obligatorisk föranmälan till kultur@edu.flen.se  
Ange namn, ålder, tele till målsman. 
Max 15 deltagare per tillfälle. Frukt ingår. Gratis.  
Vid dåligt väder genomförs kursen inomhus.

Kulturskolan bjuder in till WorkShop 
Välkomna på workshop med Kulturskolan. Prova på 
dans, schack, spela instrument och sjunga. Alla barn och 
ungdomar är välkomna till Sommartorget den 13 augusti 
och till Kulturskolans lokaler på Bildningscentrum Sten-
hammar den 14 augusti.

Sommarskoj på Flens bibliotek 
I sommar kommer vi att erbjuda massor av roliga  
aktiviteter för barn och ungdomar. Små barn kommer 
att kunna gå på minibio och sagostunder. För ungdomar 
erbjuds ungdomsbio och en digital bokcirkel. Du kan 
även vinna en Ipad i våran lästävling! 
Håll utkik efter mer information och datum för  
evenemangen på ditt bibliotek.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna kommer att ha öppet till viss del i Flen, 
Malmköping och Hälleforsnäs under sommaren. Uteak-
tiviteter vid bra väder och en hel del workshops. I början 
av sommarlovet kommer vi också att hålla i flera Som-
marskoj-aktiviteter för barn i åldrarna 10-12, tillsammans 
med våra feriearbetare.  
Följ oss på Facebook och Instagram  
för uppdaterad info. 
Fritidsgårdarna i Flens Kommun / fritidsgardarnaiflen

SOMMARSKOJ 2020 
Här presenteras Flens kommuns utbud av aktiviteter för barn och unga under sommarlovet.  
Följ och gilla oss i våra sociala kanaler för att inte missa något #sommarskojiflen2020 

”På gång i kulturens värld” forts. nästa uppslag

SOMMARSKOJ´S VECKOUTMANING
Under sommaren kommer Sommarskoj presentera en 
utmaning för barn och ungdomar varje vecka där vi utser 
en vinnare som får fina, somriga priser. Håll utkik i Sommar-
skoj´s digitala kanaler!

Missa inte Sommarskoj  på Sommartorget!
27 juni kl.14.00  PhMagic Trollkarl med en  
 magisk familjeföreställning

19 juli kl. 11.00  Barnteater Rita Prick “Sagan om pannkakan”

15 aug. kl.11.00  Barnteater Teater Skata spelar  
 “Varité Positiv”
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MIDSOMMARFIRANDE INSTÄLLT
Det traditionsenliga midsommarfirandet i Sveaparken kommer inte att anordnas i år. 

Passa på att klä er egen midsommarstång, äta jordgubbar, sova med 7 olika blommor 
under kudden och var modig nog för ett premiärdopp i sjön, så satsar vi på att kunna 
genomföra evenemanget gemensamt under 2021 istället.

SOMMARORKESTERN 
I början av sommaren kommer  
Kulturenheten i samarbete med  
Kulturskolan erbjuda kommunens 
äldreboenden utomhuskonserter  
med Sommarens Stråkkvartett.  
Stråkkvartetten kommer framföra  
ett varierat program med mycket  
sommarmusik. 

I samband med turnén på kommunens  
äldreboenden bjuder de också på  
2 offentliga konserter,

Bettna, utanför Kullagården,  
tis 16 juni kl.11.00 samt

Flen, Violentorget,  
ons 17 juni kl. 14.00.  

Varmt välkomna!

Vänligen tänk på att hålla avstånd och 
ta hänsyn till varandra när ni besöker 
våra evenemang och utställningar, 
enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring corona  
och covid-19.KONSTGALLERIET I HÄLLEFORSNÄS

Sommarutställningen ”Bevakade ögonblick”
Fotografier av John Eklöf. 13 juni - 6 september
Sommarens utställning i Konstgalleriet Hälle-
forsnäs är en retrospektiv med fotografier av John 
Eklöf  (1923-1995). John Eklöf var frilansande 
pressfotograf från mitten av 50-talet och tjugotalet 
år framöver.  Hans omslag och illustrationer men 
även regelbundna uppdrag tillsammans med skri-
vande journalister kan hittas i tidskrifter som Idun, 
Femina, Barn, Året Runt , Svenska Journalen m.fl. 
från den tidsepoken.
Men det är hans aldrig tidigare visade bilder som 
han fotograferade utanför uppdragen och utan 
beställare som Konstgalleriet Hälleforsnäs med 
stolthet har fått tillfälle att presentera. Utställningen är resultatet av 
ett nära samarbete med hans dotter, Motzi Eklöf, Malmköping.
I samband med öppningen av utställningen ger förlaget Exempla ut 
boken ”Bevakade ögonblick” med John Eklöfs fotografier.
Välkommen till Konstgalleriet Hälleforsnäs i sommar och att bekan-
ta er med en ”ny” svensk fotograf som bör ha en plats i den svenska 
fotohistorien.
Utställningen öppnar 13 juni utan vernissage och pågår  
t.o.m. 6 september.
Öppet: Tisdag-fredag 11-17, lördag-söndag 10-14. Måndagar stängt.
Stängt 19 och 20 juni. 

Digital vernissage av sommarutställningen  
“Bevakade ögonblick”
Till utställningen “Bevakade ögonblick” kommer vi att släppa  
en digital vernissage i våra digitala kanaler för att nå ut med 
utställningen till fler. Filmen om utställningen hittar ni på  
flen.se/uppleva-gora/kultur/ från den 13 juni. 
Filmen kommer även att visas i konsthallen under  
utställningstiden.

 

”Konstrunda i Sörmlands Hjärta” 
11-13 september  

Konstgalleriet visar en samlingsutställning med ett verk vardera av de 
deltagande konstnärerna i ”Konstrundan i Sörmlands Hjärta”. Karta 
kan hämtas här. 
Något utökat öppethållande: 
Fredag 11-17, lördag-söndag 10-16.

Välkomna!

Pa gang i

kulturens värld

forts.

ÖPPET: Tis-fre 11-17, lör-sön 10 -14.  
Stängt måndagar samt 19 – 20 juni.
Gjutmästarbacken 1, Gamla bruket i Hälleforsnäs. Tel: 0157-430 996.

”BEVAKADE ÖGONBLICK”
Fotograf John Eklöf 1923-1995
13 juni – 6 september 2020

”Vissa ögonblick känns mera betydelsefulla än andra. Det är då jag trycker  
på knappen och det är just då jag i sökaren väljer ut det väsentliga.”

Konstgalleriet Hälleforsnäs har äran att vara först med att få visa en unik  
utställning med fotograf John Eklöfs privata bilder och porträtt av människor 
och natur från mitten av 50-talet och tjugotalet år framöver. 

John Eklöf försörjde sig som frilansande pressfotograf men det är i de privata 
bilderna hans konstnärliga blick kommer till sin rätt utan krav från en beställare.

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS PRESENTERAR:

Foto: John Eklöf
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BRUKSKONSERTER 
I vår återkommande konsert-serie ute på 
Bruket i Hälleforsnäs så hade vi långtgåen-
de planer på ett samarbete med Scen-
konst Sörmlands serie “Musik på slott och 
herresäten” men tyvärr i sista stund så har 
dessa fått ställas in för i år men vi satsar på 
det nästa år igen. 

I år kommer vi stolt kunna presentera:
Björn Wahlberg band, Bruksscenen,  
Hälleforsnäs. Lördag 29 augusti kl.19.00

Björn Wahlberg är något unikt som en 24 
åring som har Neil Young, Bob Dylan, Tom 
Petty och Eric Clapton som sina största 
influenser.

Björn är född 1995 i Stockholm, är uppvux-
en i förorten Vårberg och i Flen. Musiken 
har varit hans kall sedan barnsben och han 
fick sin första gitarr, redan när han fyllde 
åtta år. 

Björn Wahlberg debuterade med sin första 
singel ”Fight On” hösten 2015 - i en stil vi 
känner som ”Country/Americana” 

Uppföljaren ”I Told The Devil He Could Die” 
släpptes i februari 2016.  Därefter har Björn 
hunnit släppa tre EP’s. 

Tillvaron, fem dansare, fem stationer, ett 
litet rave och en kopp kaffe.  

I augusti bjuder Scenkonst Sörmland och 
street-dansaren Viktor Fröjd in dig till fyra 
spännande platser för att bjuda på ge-
menskap, puls och ritual. Besök Idéfarmen 
i Dunker, ETC Solcellspark i Katrineholm, 
Hälleforsnäs bruk och Sävtsaholms slott 
i Vingåker på ett nytt sätt; guidad av fem 
dansare. Viktor Fröjd och ljusdesignern An-
ton Andersson skapar ett upplevelseverk 
där publiken och dansarna tillsammans får 
syn på vardagsmagin.

Det är inte en dansföreställning, det är mer 
ett häng. Det äger inte rum på en scen, 
det är mer som en promenad. Det är inte 
”dem”, det är mer ”vi”. 

Bruket i Hälleforsnäs 21-23 augusti
Fre kl 18 och kl 22, Lör kl 15 och kl 19,  
Sön kl 11 och kl 15

För biljettinfo se: flen.se/evenemang

BIBLIOTEKEN ERBJUDER: 
”Take away -en bokkasse med smått och gott”
Du som inte kan eller vill besöka Flens bibliotek just nu kan beställa 
Take Away  – en bokkasse du kan hämta upp vid biblioteket utan att 
behöva gå in. Ring eller mejla ditt bibliotek, berätta vilka böcker du 
vill ha, eller om du vill att vi plockar ut några böcker åt dig. Du måste 
uppge ditt namn och personnummer/lånekortsnummer.

Berätta när det passar dig att komma och hämta böckerna, inom 
ordinarie öppettider och ring när du står utanför. För frågor ring; 
0157-430 964

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM 
Flens Biblioteks Gallerirum håller samma öppettider som Flens Bibliotek. 

Marja Piippo

20 maj - 18 jun

Visar utställningen ”Kaktusar och krukor”, målning-
ar i olja av Marja Piippo, Flen. 
 
John Waltersson ”Stilla flyter ån”

23 jun -22 aug

Det är en stor glädje att i samarbete med Flens 
Hembygdsförening få möjlighet 
att visa denna kulturskatt, en 
samling med teckningar och 
akvareller av John Waltersson, 
med motiv från gamla Flen.

John Waltersson (1912 - 1986), 
växte upp i Flen. 

Som vuxen var han en berest 
man, behärskade 6-7 språk, 
bosatt periodvis i både USA , Ca-
nada och Europa. Under andra 
världskriget tjänstgjorde han vid 
polska ambassaden i Stockholm och senare verkade han som presschef 
för det holländska flygbolaget KLM.

Vid ett besök i sin hemstad Flen upptäckte Waltersson att många av de 
gamla husen och byggnaderna från barndomstiden höll på att försvinna. 
Han beslöt sig för att avbilda och dokumentera stadsmiljöerna. Välkomna 
till utställningen som berättar om Flen från förr men även om dagens 
Flen då ett flertal porträtterade hus och byggnader fortfarande är en del 
av Flens stadsbild. 
 
Veronica M. Höglund  
”Sol i Hjärtat”

26 aug - 26 sept

Det är 50 år sedan Veronica M. 
Höglund kom till Sverige som 
turist och blev kvar här. Veronica 
har varit verksam textilkonstnär 
/lärare det mesta av tiden och 
arbetat nästan uteslutande med 
återbruk. Hon kommer att visa 
en retrospektiv utställning, med 
både nytt och gammalt. Veronica beskriver det som att hon vill blomster 
bomba Galleriet och ta in solen. 
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Hur tänker socialförvaltningen kring  
skyddsmaterial? När ska skydd användas  
och i vilken form?

– Vi följer Region Sörmlands rutiner för användning av 
skyddsutrustning. Grunden för skydd är att följa de basala 
hygienrutinerna för att minimera risken för spridning av bak-
terier och virus mellan vårdtagare och personal. När en patient 
uppvisar luftvägssymtom som feber, hosta och andningsbesvär, 
dvs vid misstänkt Covid-19-smitta, eller när patienten har en 
konstaterad infektion används utökad skyddsutrustning i form 
av munskydd, visir och långärmade plastförkläden.

 
 
Vad innebär de basala hygienrutinerna  
mer konkret?

– De basala hygienrutinerna gäller i allt patientnära arbete 
oavsett Covid-19 eller inte. Rutinerna innebär att vi har kortär-
made arbetskläder för att kunna hålla händer och underarmar 
rena, att vi tvättar händerna och/eller använder handdesinfek-
tion före och efter utförd uppgift, att vi har på oss handskar vid 
risk för kontakt med kroppsvätskor samt kortärmade plastför-
kläden när vi utför personlig omvårdnad. Rutinerna innebär 
också att vi har kortklippta naglar och är fria från ringar för att 
enklare kunna utföra ordentlig handtvätt och desinfektion.

 

Varför kan inte alla som arbetar i hemtjänst och 
annan verksamhet inom socialförvaltningen 
använda skyddsutrustning i alla möten med  
patienter och brukare?
– Det korta svaret är att skyddsutrustningen helt enkelt inte 
skulle räcka till då. Som det har rapporterats om i media har 
tillgången på skyddsmaterial varit begränsad i hela landet. En 
stor del av den skyddsutrustning som används är dessutom en-
gångsartiklar som måste bytas efter varje vårdtillfälle, så det är 
för att trygga personalens skydd mot smittan under en längre 
tid som socialförvaltningen har behövt ransonera.
 
 
 
Den 7 maj gick Folkhälsomyndigheten ut med 
en ny rekommendation gällande åtgärder för att 
minska spridningen av Covid-19 från personal 
till äldre brukare och patienter, hur påverkar  
den socialförvaltningen i Flen? 
– Folkhälsomyndighetens nya rekommendation innebär att 
kommunen som arbetsgivare måste säkerställa att de basala 
hygienrutinerna följs, att personalen är välinformerad om 
rutinerna, håller distans när det är möjligt samt som en sista 
säkerhetsåtgärd, använder visir eller munskydd i allt patient-
nära arbete. Socialförvaltningen har under vecka 20 arbetat 
med att leverera visir till alla personalgrupper som berörs samt 
ytterligare förstärkt informationen om vikten av de basala 
hygienrutinerna.

 
 
Om personal är hemma hos en brukare som är 
smittad utan att visa symptom och personalen 
därmed inte har på sig någon skyddsutrustning, 
och sedan går hem till en ny brukare kan väl  
personalen orsaka smittspridning?

– Nej, så är det inte. Om vi följer de basala hygienrutinerna när 
vi vårdar för vi inte smittan vidare. Det är därför som dessa är 
så viktiga. Det vi vet idag om smittvägarna vid Covid-19-infek-
tion är dessutom att det är en så kallad droppsmitta. Det inne-
bär att viruset sprids med partiklar när en person hostar eller 
nyser och därför ses risken att personer som inte har symtom 
smittar andra som mycket liten. 
 
 
  
 

Frågor och svar om Covid-19Covid-19
I den pågående pandemin förekommer det många frågeställningar. 
Glimten bad Nina Rolf, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska 
i Flens kommun, att svara på nio av dem. 
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Frågor och svar om Covid-19Covid-19
 
Är det till någon nytta att jag lämnar skydds- 
utrustning hos min anhörige som hemtjänst- 
personalen kan använda vid besök?
– Nej, det är kommunen som arbetsgivare som håller med det 
material som personalen ska använda eftersom kommunen 
inte kan ansvara för att material som införskaffas av anhöriga 
ger ett tillförlitligt skydd. 

 
 
Varför har socialförvaltningen beslutat om be-
söksförbud på kommunens äldreboenden?

– För att minska risken för smittspridning till våra mest utsatta 
medborgare. Förvaltningen tog beslutet den 15 mars och 
den 30 mars beslutade regeringen att besöksförbud gäller för 
samtliga äldreboenden i landet. Undantag från förbudet kan 
medges under särskilda omständigheter.
 
 

 
Informeras personalen om smitta på boenden?
– Ja, personal som arbetar på ett boende där smittan finns 
informeras om det. Även anhöriga till brukare som bor på 
boendet informeras.

 
 
Hur ser det ut med tillgången på skydds- 
utrustning i kommunen idag?

– Just nu är tillgången på skyddsmaterial i kommunen god  
och vi har även flera beställningar på väg in. Under pandemins 
mest aktiva fas hade socialförvaltningen det betydligt svårare 
att anskaffa skyddsutrustning, men fick då uppskattad hjälp av 
privata aktörer runt om i Flens kommun som har skänkt både 
färdig utrustning och material, t ex overhead-papper, för att 
kunna skapa skyddsvisir.
 
 

Nina Rolf, tillförordnad 
medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ökad satsning på företagande
– kostnadsfri rådgivning!

För dig som funderar på att starta företag eller nyligen har kommit igång med ditt företagande och 
vill ha individuell rådgivning. Välkommen att boka tid för rådgivning med Nyföretagarcentrum Västra 
Sörmland på nyforetagarcentrum.se/katrineholm och ”Boka rådgivning”. Passar inte tiderna, hör av 
dig! Rådgivningen är kostnadsfri med full sekretess och i samarbete med Flens kommun. 

För dig som redan har startat företag och har drivit verksamheten ett tag och vill ha hjälp med affärs-
utveckling i någon form, välkommen att höra av dig till verksamhetsansvarig Thomas Lövgren via mejl 
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se eller telefon 070 - 312 82 37.

Nyheter i Flen!
Under sommaren inleds en satsning på unga, 18 år och uppåt, som vill prova på att starta och driva 
företag i Flen. Mer information kommer.

Till hösten startar den kostnadsfria utbildningen Steget Till Eget där du får en bred grund till att starta 
och driva företag. Mer information på nyforetagarcentrum.se/katrineholm och fliken ”Utbildning”. 

I höst kommer också Nyföretagarcentrum i samarbete med Flens kommun att satsa extra medel och 
resurser inom entreprenörskap i skolan och ett ökat företagande för utlandsfödda i Flen.
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Varför valde du att återvända till Flen?
– Jag tyckte att tjänsten var oerhört intressant, upplägget 
och dess uppdrag var attraktivt och ett oerhört meningsfullt 
uppdrag. Under mina år som rektor har det varit just dessa 
processer kring elevers lärande och utveckling som engagerat 
mig som allra mest och som drivit mig i mina gärningar. Det 
har även varit det i rektorsuppdraget som har betytt det där 
“lilla extra” som varit så givande och oerhört meningsfullt. Jag 
slutade i Flens kommun i februari 2019, för ett uppdrag som 
rektor i förskolan i Katrineholm. 
 
Vad har du jobbat med tidigare i  
Flens kommun?
– 2004 var jag nyexaminerad lärare och fick min första lärar-
tjänst på Malmaskolans högstadium som ämneslärare och 
undervisade i svenska, engelska och i de samhällsorienterade 
ämnena. Jag har även arbetat som speciallärare i de lägre åld-
rarna innan jag blev biträdande rektor 2011. Jag fick mitt första 
rektorsuppdrag 2014, på Bruksskolan och Kyrkskolan.
 
Vad innebär det att vara chef för barn- och elevhälsan?
– Förutom chefs- och ledarskap för skolsköterskor-läkare, 
kuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, att tillsammans 
med min personal och kommunens rektorer utveckla häl-
sofrämjande och förebyggande lärmiljöer för varje barn- och 
elevs möjlighet att nå så långt som möjligt i sin utveckling och 
lärande utifrån sina egna förutsättningar. Detta gäller från barn 
i förskolan upp till elever på gymnasiet. Jag har även lednings-
ansvar tillsammans med Region Sörmland för vår ungsoms-
mottagning. Ledningsansvar för IKteket/Skoldatateket vilka 
arbetar med digitalisering av förskola-skola och med assis-

terande teknik för lärande ingår också samt samverkan med 
socialtjänsten, LSS, Habiliteringen, BUP och enhetschefer inom 
Region Sörmland i samarbete och syfte för de ungas bästa. 
 
Vilken är din långsiktiga målsättning?
– Att vi ska vara en kommun i framkant när det gäller det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet där elevhälsans 
kompetenser används tvärprofessionellt i högre grad än idag 
och att det görs likvärdigt i kommunens kommunala försko-
lor och skolor. Elevernas hälsa har stor betydelse för deras 
skolprestationer, välbefinnande och sociala miljö och vi vet 
enligt forskning att elevers skolprestation har betydelse för den 
mentala hälsan.
 
Vad ser du mest fram emot med jobbet?
– Att få ha fullt fokus på processer som bidrar till att barn och 
unga mår bra, psykiskt och fysiskt, och i det skapa så bra förut- 
sättningar vi i samhället kan ge våra yngsta medborgare och 
unga vuxna. Det är ett uppdrag som känns obeskrivligt viktigt, 
för jag ser det som ett led i att skapa tilltro till sin egen förmåga, 
uppleva tillitsfulla och meningsskapande relationer i tillägg till 
sin familj, att bidra till att barn och unga utvecklar en själv-
känsla och ett självförtroende som bidrar till motståndskraft 
att stå emot negativa yttre påfrestningar som finns i samhället 
idag och som kommer så oerhört nära våra yngsta och unga 
vuxna. Jag tycker också att det är så roligt och inspirerande 
att samarbeta i skolutvecklingsfrågor och det finns så enormt 
god kompetens i Flens kommun och goda förutsättningar så 
möjligheterna för bra resultat är stora.

Magnus Ornhammar

“Ett uppdrag som känns 
obeskrivligt viktigt”
Carolina Eriksson, tidigare rektor för skolorna i Mellösa och Hälleforsnäs,  
är tillbaka i Flens kommun, nu som ny enhetschef för barn- och elevhälsan.

Carolina Eriksson är  
ny enhetschef för  
barn- och elevhälsan  
i Flens kommun.
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Dans
Scenkonst Sörmland

Tillvaron
- fem dansare, fem stationer,  
ett litet rave och en kopp kaffe.

Tillvaron spelas i Sörmland i sommar; 14 - 16 augusti Idéfarmen  
i Flen, 21 - 23 augusti Bruket i Hälleforsnäs och 28 - 30 augusti  
ETC Solcellspark i Katrineholm. All information om datum,  
tider och medverkande finns via scenkonstsormland.se

Foto G
ustav Ågerstrand

KOREOGRAF Viktor Fröjd  
DANSARE Viktor Fröjd, Yared Tilahun Cederholm, Anton Borgström, Johanna Fröjd, Maria Naidu
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Ändrade öppettider sommaren 2020
Flens bibliotek
Vecka 25-33, 15 juni-16 augusti:  
Måndag-fredag kl 10-17, lördag kl 14
Biblioteket har öppet för  
riskgrupper kl 9-10 måndag-fredag
Tidningsrummet har öppet  
från kl 9 måndag-fredag
Fredag 5 juni: kl 10-16
Nationaldagen 6 juni: Stängt
Torsdag 18 juni: kl 10-16
Midsommarafton 19 juni och  
midsommardagen 20 juni: Stängt

Bettna bibliotek
Vecka 25-28, från 15 juni: Måndag kl 13-17
Vecka 29-31, från 13 juli: Stängt
Vecka 32, från 3 augusti: Måndag kl 13-17
Vecka 33, från 10 augusti: Torsdag  kl 13-17

Hälleforsnäs bibliotek
Vecka 25, från 15 juni: Torsdag kl 13-16
Vecka 26-28, från 22 juni: Torsdag kl 13-17
Vecka 29-31, från 13 juli: Stängt
Vecka 32, från 3 augusti: Torsdag kl 13-17
Vecka 33, från 10 augusti:  
Tisdag kl 13-17 och torsdag kl 9-12, 13-17

Malmköpings bibliotek
Vecka 25-28, från 15 juni: Onsdag kl 13-17
Vecka 29-31, från 13 juli: Stängt
Vecka 32, från 3 augusti: Onsdag kl 13-17
Vecka 33 från 10 augusti:  
Måndag kl 10-12, 13-17 och onsdag kl 13-17

Sparreholms bibliotek
Vecka 25-28, från 15 juni: Tisdag kl 13-17
Vecka 29-31, från 13 juli: Stängt
Vecka 32-33, 3-16 augusti: Tisdag kl 13-17

Biblioteken i Flens kommun

Take away
Du som inte kan eller vill besöka Flens bibliotek just nu kan beställa Take 
Away  – en bokkasse du kan hämta upp vid biblioteket utan att behöva gå 
in. Ring eller mejla ditt bibliotek, berätta vilka böcker du vill ha, eller om du 
vill att vi plockar ut några böcker åt dig. Du måste uppge ditt namn och  
personnummer/lånekortsnummer. Berätta när det passar dig att komma 
och hämta böckerna, inom ordinarie öppettider och ring när du står utanför.

Sommarskoj på Flens bibliotek
I sommar kommer vi att erbjuda massor av roliga aktiviteter för barn och 
ungdomar. Små barn kommer att kunna gå på minibio och sagostunder. För 
ungdomar erbjuds ungdomsbio och en digital bokcirkel. Du kan även vinna 
en Ipad i våran lästävling! Håll utkik efter mer information och datum för 
evenemangen på ditt bibliotek.

Miljöbilen
– Insamling av farligt avfall nära dig!
Under vecka 33 åker miljöbilen runt och samlar in 
farligt avfall från hushåll i Flens kommun. I tidtabellen 
ser du var och när miljöbilen stannar. Har du inte 
möjlighet att besöka miljöbilen kan du året om lämna 
ditt farliga avfall på återvinningscentralen. För mer 
information besök sormlandvatten.se.

Tack för att du sorterar ditt farliga avfall!

ÅVS = Återvinningsstation, där du lämnar 
dina förpackningar och tidningar.

Må 10 aug Må 17 aug Må 24 aug
17.00-18.00 Mellösa, Domarv. (ÅVS) 17.00-18.00 Forssjö idrottshall, Svanv. (ÅVS) 17.00-18.00 Läppe camping, p-plats (ÅVS)
18.30-20.00 Hälleforsnäs, Torsbov. 2 (ÅVS) 18.30-19.30 Strångsjö, f.d. bensinstation 18.30-19.30 Baggetorp, f.d. affären (ÅVS)

Ti 11 aug Ti 18 aug
17.00-18.30 Malmköping, Heden, Förrådsg. (ÅVS) 17.00-18.00 Valla, Tempo, Magasinsg. (ÅVS)
19.00-20.00 Forssa Kyrka 18.30-19.30 Sköldinge fotbollsplan, Kanntorpsg. (ÅVS)

On 12 aug On 19 aug
18.00-20.00 Sparreholm, Tempo (ÅVS) 17.00-18.00 Katrineholm, Backavallen (ÅVS)

18.15-19.15 Katrineholm, Malmg. (ÅVS)

To 13 aug To 20 aug To 27 aug
17.00-18.00 Vadsbro, Storängsv./Vadsbrov. 17.00-19.00 Björkvik, servicebutiken, Vedebyv. (ÅVS) 17.00-18.30 Vingåker, Storg./Apoteksg., p-plats Coop (ÅVS)
18.30-19.30 Bettna, Kungsbackav./Valstav. (ÅVS) 19.00-20.00 Högsjö, Bruksv. (ÅVS)

Fr 14 aug Fr 21 aug
17.00-19.00 Willys parkeringen, Tegelv. 2 (ÅVS) 17.00-18.00 Bie, Bieåsen (ÅVS)

18.30-20.00 Julita, ICA Julitahallen (ÅVS)

Flen - vecka 33 Katrineholm - vecka 34 Vingåker - vecka 35Må 10 aug Må 17 aug Må 24 aug
17.00-18.00 Mellösa, Domarv. (ÅVS) 17.00-18.00 Forssjö idrottshall, Svanv. (ÅVS) 17.00-18.00 Läppe camping, p-plats (ÅVS)
18.30-20.00 Hälleforsnäs, Torsbov. 2 (ÅVS) 18.30-19.30 Strångsjö, f.d. bensinstation 18.30-19.30 Baggetorp, f.d. affären (ÅVS)

Ti 11 aug Ti 18 aug
17.00-18.30 Malmköping, Heden, Förrådsg. (ÅVS) 17.00-18.00 Valla, Tempo, Magasinsg. (ÅVS)
19.00-20.00 Forssa Kyrka 18.30-19.30 Sköldinge fotbollsplan, Kanntorpsg. (ÅVS)

On 12 aug On 19 aug
18.00-20.00 Sparreholm, Tempo (ÅVS) 17.00-18.00 Katrineholm, Backavallen (ÅVS)

18.15-19.15 Katrineholm, Malmg. (ÅVS)

To 13 aug To 20 aug To 27 aug
17.00-18.00 Vadsbro, Storängsv./Vadsbrov. 17.00-19.00 Björkvik, servicebutiken, Vedebyv. (ÅVS) 17.00-18.30 Vingåker, Storg./Apoteksg., p-plats Coop (ÅVS)
18.30-19.30 Bettna, Kungsbackav./Valstav. (ÅVS) 19.00-20.00 Högsjö, Bruksv. (ÅVS)

Fr 14 aug Fr 21 aug
17.00-19.00 Willys parkeringen, Tegelv. 2 (ÅVS) 17.00-18.00 Bie, Bieåsen (ÅVS)

18.30-20.00 Julita, ICA Julitahallen (ÅVS)

Flen - vecka 33 Katrineholm - vecka 34 Vingåker - vecka 35

Vad får jag lämna som farligt avfall?
• Spillolja i dunk, men inte fat
• Lösningsmedel - lacknafta, thinner, fotogen, aceton
• Färg-, lack- och limrester
• Syror och alkalier  -     batterisyra, kaustiksoda, ammoniak
• Bekämpningsmedel, inte fat
• Kemiska produkter och fotokemikalier
• Kvicksilverhaltiga avfall - termometrar
• Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör
• Smått elavfall

Tidtabell miljöbilen

I samarbete med
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Namn:  
Tomas Larsson 
 

Ålder: 53 år 
 

Familj: Fru Gunilla  
och tre döttrar, 13, 17  
och 19 år  
 

Bor: Katrineholm 
 

Arbete: Förenings- och 
ungdomskonsulent 
 

Anställd i Flens  
kommun sedan: 
November 2019

Vad gör du på ditt jobb?  
Jag ska hjälpa föreningar och ungdomar att 

utvecklas på olika sätt. Tyvärr har en del tänkta 
projekt varit tvungna att skjutas upp på grund 
av corona-pandemin. Just nu är det en utmaning 
att hitta olika typer av aktiviteter som fungerar 
ändå eftersom det är viktigt med engagemang, 
delaktighet och rörelse. Försöker också vara nära 
ungdomarna genom att synas och vara tillgänglig 
på fritidsgårdar och skolor.

Vad innebär det att vara Förenings- 
och ungdomskonsulent? 
De första knappa tre månaderna ägnade jag 

mig åt att gå igenom alla ansökningar om fören-
ingsstöd. Genomförde dialogmöten med cirka 30 
föreningar utvalda utifrån verksamhetsplan och 
organisation samt nivå på ansökt summa. Detta 
för att lättare kunna göra ett så bra underlag som 
möjligt för rättvisa beslut i kultur- och förenings-
utskottet vars ledamöter var en del i många möten. 
Det arbetet kommer vara återkommande varje år 
vid samma tidpunkt. Övrig tid hoppas jag kunna 
utveckla kontakter med alla typer av föreningar 
samt komma närmare så många ungdomar som 
möjligt i deras utveckling. 

Vad gör dina arbetsuppgifter till ett 
av Sveriges viktigaste jobb? 

Jag har under dryga 30 år som föreningsledare i 
olika former sett och förstått betydelsen av hur 
bra verksamheter och organisationer kan stötta 
så många, framför allt ungdomar. Att genom 
engagemang kunna fylla en meningsfull fritid som 
utvecklar alla som person och medmänniska. Detta 
betyder oerhört mycket framför allt socialt i en 

kommun som Flen. Det finns föreningar som har 
över 100 ideella ledartimmar i veckan. Även mindre 
föreningar gör avgörande insatser oavsett mängd. 

Vad är roligast med ditt jobb? 
Att få se konkret utveckling samt glada och 

tillfredsställda ungdomar.

Vilka är de tuffaste utmaningarna? 
Att känna sig tillräcklig med tid och de eko-

nomiska resurser som Flens kommun har i fördel-
ningen av pengar med andra viktiga förvaltningar 
och uppdrag. I föreningslivet känns det som om allt 
färre människor gör mer av det arbete som krävs. 

Vilka egenskaper är bra att ha som 
Förenings- och ungdomskonsulent? 

Uthållighet och tålamod, framtidstro på Flen som 
kommun och att se alla möjligheter som finns.

Vilken är den största missuppfatt-
ningen av vad en Förenings- och 
ungdomskonsulent gör?

Möjligen att jag i kontakten med föreningar, 
framför allt i de dialogmöten vi haft, alltid står på 
föreningens sida. Visst, grunden är att reglementen 
och riktlinjer ska följas men min tjänst är till för 
dem. Jag och utskottet försöker hitta lösningar och 
ge råd och tips. Vi letar aldrig fel utan att först få 
svar och förklaringar.

Vad vill du hälsa Glimtens läsare? 
Att alltid tänka: Vad kan jag göra för att  

hjälpa till och utveckla, hur använder vi vår tid  
och hur prioriterar vi den? Alla insatser är viktiga.
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SNABBA!

– Kanotföreningen i Södertälje starta-
de uthyrning av kanoter 1985, berättar 
Micke Berger. Ingen hade tid att ta hand 
om verksamheten men min far som 
var ordförande i föreningen köpte loss 
kanoterna och startade Kanotcenter i 
Södertälje. Det var framförallt uthyrning 
till skolorna. Det skulle dock dröja ända 
fram till 2010 innan vi övertog Kanot-
center i Skebokvarn.

Micke har en genuin bakgrund som ka-
notist och har under 20 års tid tävlat och 
vunnit inte mindre än 30 SM guld, ett 
antal NM, EM och sist men inte minst, 
ett VM guld i kajak.

Kanotarrangemangen skräddarsys efter 
kundens önskemål, möjligheterna är 
många och begränsningarna är ytterst 
få. Att paddla här går utmärkt både för 

nybörjare, barnfamiljer till den erfarne.
– Här kan man paddla en halvtimme 
till 14 dagar. Inom rimliga avstånd, 
transporteras kanoterna till kunden. 
Skolklasser, föreningar, scoutkårer och 
konferensanläggningar med aktiviteter 
samt privatpersoner från Stockholm och 
lokalt, det är våra kunder. Vi har även 
många kunder från Tyskland, Holland, 
Belgien och Schweiz, berättar Carina.

– Då kanotuthyrningen har 
varit aktiv i Skebokvarn se-
dan 1976 är det många som 
känner till den och förknip-
par byn med paddling. Till-
verkning och försäljning 
har vi hållit på med sedan 
1979 så vårt varumärke 
Kanuk har under åren blivit 
välkänt i branschen.

– Vi har också många gäster på vandrar- 
hemmet, Gamla Mejeriet, fortsätter 
Carina. Åretruntverksamhet, där vi är 

ett komplement till ortens 
konferensanläggningar och 
långliggare som har jobb 
för en tid i närområdet. 

Elisabeth Holmberg
Turistinformatör

Företagsfakta… visste du att?
Kanotcenter i Skebokvarn - kanot- och cykeluthyrning, vandrar-
hem samt tillverkning och försäljning av kanoter och tillbehör.

Carina och Micke Berger, stolta ägare 
och hantverkare.
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Evenemang

ARTfarm skulpturpark 
8 juni - 13 september, Dunker Lundby 
Välkommen till den nya skupturparken ART-
farm hos Idéfarmen i Sörmland. Fri entré, öp-
pet dygnet runt mellan 6 juni - 30 september. 
Tel: 073-906 02 16 
Arrangör: Idéfarmen 

Crosstraining för hela familjen 
Varje tisdag juni-augusti 19-20, Elljusspåret 
Träning för alla utomhus och på blandat un-
derlag. Tempo och intensitet anpassas efter 
deltagarna. Tel: 070-534 39 90 
Arrangör: Flens gymnastikförening 

Ny utställning 
13 juni - 6 september 10-14,  
Konstgalleriet Hälleforsnäs 
Sommarens utställning på Konstgalleriet 
Hälleforsnäs med foto av John Eklöf öppnar. 
Utställningen pågår 13/6 - 6/9. Utställningen 
öppnar utan vernissage. Välkomna till en 
fantastiskt fin utställning, men tänk på att 
hålla avstånd och ta hänsyn varandra pga. 
coronaviruset och covid-19 under besöket. 
Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun 

Vilda blommors dag med  
Naturskyddsföreningen 
14 juni 09:30, Weckla hage 
Vilda blommors dag söndag 14 juni med  
Rolf Olsson. Tel: 070-265 40 08 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen 

Måndagscafè på Bron 
15 juni 13:30-15, Prins Wilhelms Torg 1  
Hälsotips och sittgympa med Gunnel. Vi ser-
verar kaffe med smörgås. Tel: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,   ABF  
 

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

Vild växtvandring i Hälleforsnäs 
12, 19 juni 15-16, Bruket 
Välkommen till vild växtvandring i engelska 
parken, Hälleforsnäs! Nu när naturen vaknar 
börjar den bästa tiden för att plocka vilda 
växter. Lena Engelmark Embertsén, skogsto-
kig kemiingenjör och matinnovatör, Högtorp 
gård, bjuder in dig att följa med ut i hennes 
smakvärld. Tel: 070-577 22 08 
Arrangör: Högtorp gård i Mellösa 

Livemusik på Malmköpings camping 
Varje fre-lör 19 juni-29 augusti 19-23, 
Förrådsgatan  
Livemusik på Toms restaurang på Malmkö-
pings bad & camping Tel: 070-748 19 33 
Arrangör: Toms restaurang 

”Stilla flyter ån”  
23 juni, Flens Biblioteks Gallerirum 
En utställning med akvareller av John Walters-
son (1912-1986), som växte upp i Flen, men 
som senare besökte stora delar av världen. 
När han vid ett besök i hemstaden såg att 
många gamla hus var på väg att försvinna, 
började han dokumentera dem i teckningar 
och akvareller.  Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun 

Janne Schaffer på Klämman 
26 juni 18-23, Teater Klämman,  
Fridals gård 
Återigen står Janne Schaffer på Klämmans 
scen, denna gång med föreställningen; 50 år 
som artist!  Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen

Livemusikquiz med allsång på 
Klämman 
1, 8, 10, 15, 22, 29 juli 18-23, Teater Kläm-
man, Fridals gård 
Att tävla i musik, kan man göra det? Ja dessa 
kvällar haglar den levande musiken från 
Klämmans scen och sedan ställs frågorna, en 
del lätta frågor, en del svåra. Dessa 6 kvällar 
har olika quiz varje gång. 
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen  

Fröken Elvis på Klämman 
4 & 5 juli 13-23, Teater Klämman,  
Fridals gård 
Fröken Elvis, 5 härliga musiker med fokus 
på galant musicerande. Tillsammans har 
bandet över 25 års utbildning från Kungliga 
Musikhögskolan och den musikaliska nivån 
är mycket hög och lägg här till ett scenfram-
trädande som slår det mesta. Det här får man 
bara inte missa! Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Måndagscafè på Bron 
6 juli 13:30-15,  Prins Wilhelms Torg 1  
Önskemusik med Seija. Vi serverar kaffe och 
smörgås. Tel: 0157-43 08 07 
Arrangör: Aktivitetsledarna i Flens kommun, 
Kommunens Frivilliga,   ABF 

Musikgruppen Ensamheten på 
Klämman! 
11 juli 18-23, Teater Klämman, Fridals gård 
Musikgruppen Ensamheten står på Klämmans 
scen för första gången men är ingalunda 
en nybörjargupp. Bandet består av:  Stefan 
Langendorf, Linda Falkenlöv, Henrik Lindgren, 
Lacki Tselepis, Jocke Borén. Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Anders Åkered och  
Göran Månsson på Klämman 
17 juli 18-23, Teater Klämman, Fridals gård 
Anders Åkered och Göran Månsson ger en 
unik konsert på Teater Klämman.  ”Folkmusik 
med precision, sväng och öppna sinnen”  
Göran Månsson, flöjter & slagverk, Anders 
Åkered, fiol & slagverk  
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen  
 
 

OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 14 september måste  

det skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast måndag 24 augusti.

8 juni - 14 september 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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Frida Andersson på Klämman 
18 juli 18-23, Teater Klämman, Fridals gård 
Frida Andersson, musikern med texter som är 
outstanding! Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Emil Ernebro och Filip Jers  
på Klämman 
25 juli 18-23, Teater Klämman, Fridals gård 
Flerfaldig världsmästare på munspel, Filip Jers 
tillsammans med musikern tillika gitarristen 
Emil Ernebro på Klämman igen. 
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals kulturförening, ABF i Flen 

Armborst&Tulpaner på Klämman 
31 juli 18-23, Teater Klämman, Fridals gård 
Armborst & Tulpaner bildades i Nyköping 
1991 och spelar en musik som vanligtvis 
brukar kallas folkrock eller vispop. Musiken är 
företrädesvis akustisk med instrument som 
trummor, kontrabas, gitarr, dragspel, fiol och 
mandolin.  Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

West of Eden på Klämman 
1 augusti 18-23, Teater Klämman, Fridals 
gård 
West of Eden, direkt från Göteborg till Teater 
Klämman Sång och dragspel: Jenny Schaub 
Sång, akustisk gitarr och piano: Martin Schaub 
Fiol: Lars Broman Gitarrer och mandolin: Hen-
ning Sernhede Kontrabas och elbas: Martin 
Holmlund Trummor och slagverk: Ola Karlevo 
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Ängens dag med slåtter
1 augusti 10, Weckla hage  
Ängens dag med slåtter vid Weckla hage, Vad-
sbro. Slåtterdags efter utblomningen, samling 
vid hagen kl. 10.00. Tel: 070-543 77 34 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen 

Clownen Manne & Familjedag på 
Klämman 
2 augusti 14-16:30, Teater Klämman, 
Fridals gård 
Clownen Manne på scen, Hästar att rida på, 
hästar&ryttare som gör uppvisning, Testa 
Armbrytning, Vi sjunger och mycket mer den-
na familjedag som du måste förboka.
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Tusen trädgårdar -  
Grävlingsvägen 258 
8 augusti 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 
bussällskap och besökare varje sommar. 
Tel: 070- 633 60 56 
Arrangör: Leif och Margaretha Moby 

Melodikryss med frukost på  
Teater Klämman återigen!
8 augusti 9:30-14, Fridals gård
På begäran återupptar Teater Klämman, 
Melodikryss med Anders Eldeman och frukost 
och därefter har vi öppet fik fram till 14.00. 
Evenemanget startade 2010 men har haft 
uppehåll men många gäster har önskat att vi 
fortsätter dessa härliga lördagsmorgnar, och 
då gör vi naturligtvis det.
Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kf, ABF i Flen 

TILLVARON - fem dansar, fem statio-
ner, ett litet rave och en kopp kaffe 
21 augusti 18-20 & 22-24, 22 augusti 15-17 
& 19-21, 23 augusti 11-13 & 15-17 Kolhus-
teatern Hälleforsnäs
I augusti bjuder Scenkonst sörmland och 
streetdansaren Viktor Fröjd in dig till fyra 
spännande platser för att bjuda på gemnskap, 

puls och ritual. Mer information på  
www.halleforsnasbygderad@gmail.com  
Tel: 070-561 22 77 
Arrangör: Hälleforsnäs Bygderåd 

Utställning ”Sol i hjärtat” 
26 augusti,Flens Biblioteks Gallerirum 
”Sol i hjärtat” är en delvis retrospektiv  ut-
ställning av Veronika Höglund som skapar 
sina alster med återbruk av olika material. 
Utställningen kommer att till stor del bestå 
av solrosor som hon tillverkar en om dagen. 
Utställningen pågår tom 26/9. 
Flens biblioteks öppettider. Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun 

Höstmarknad på Skebokvarnsgården 
6 september 12-15, Sparreholmsvägen 
Höstmarknad på Skebokvarnsgården  
Flensbygdens Trädgårdsförening i samarbete 
med Skebokvarns Bygderåd 
Tel: 076-619 35 35 
Arrangör: Flensbygdens Trädgårdsförening 

Konstrundans samlingsutställning 
11 september 11-17 12-13 september  
10-14, Konstgalleriet Hälleforsnäs 
Konstgalleriet Hälleforsnäs visar en sam-
lingsutställning, med ett verk vardera av de 
deltagande konstnärerna i ”Konstrundan i 
Sörmlands hjärta”.  Karta finns att hämta här. 
Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun

För fjärde året i rad - uppsökande turistinformation 
på hjul med Skobes som stolt sponsor. 
Varje vecka besöker vi 15 platser inkluderat våra 10 Info-
points i Sörmlands hjärta, måndag - lördag från 1 juni - 31 
augusti. 

- Att arbeta mobilt har 
endast fördelar i och 
med tät kontakt med 
näringsidkare. Vi ökar 
vår egen kunskap om 
besökarna och ser ett 
tydligt mervärde med 
det mobila arbetssättet, 
säger Pernilla Hagström, 
turismansvarig  
Kanske vill du att vi ska 
göra ett besök med vår 
mobila turistinfo? Tipsa 
oss gärna!

Öppen turistinformation på Bruket i Hälleforsnäs  
Tisdag - söndag också från 1 juni - 31 augusti.  

Hela Bruket genomsyras av mat, kultur, handel och natur.  
Välkommen! 

Flens turism 
+46(0)157 - 430996 
turism@flen.se 
visitflen.se

Våra Infopoint i Sörmlands hjärta: 
Trädgårń i Flen  
Stadshuset i Flen  
Grinda Gårdsglass  
Lida Gård  
Malmköpings Bad & Camping  
Fabriken  
Kanotcenter  
Café Kaca  
Flens Golfklubb  
Bettnabaren 
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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

Klockan 04.20 varje vardagsmorgon bär det av från Flen till Stock-
holm. Jag jobbar på ett fasadföretag med många uppdrag runt om i 
Storstockholmsområdet. 

Vi är tre arbetskamrater som åker bil tillsammans, de andra två är från Katrineholm 
och Eskilstuna. Vi turas om att köra, kompisen från Eskilstuna strålar vi samman med i 
Strängnäs.
I och med att vi åker så tidigt hinner vi före de värsta bilköerna. Strax före 17.00 brukar 
jag vara hemma igen. Det är lite mer köande på hemvägen, men även då hinner vi 
före de värsta trafikstockningarna.
Fick jobb som murare på Sehed Fasad redan efter nian, tack vare att min pappa Micke 
jobbar där. Till en början var han min lagbas, nu är han chef med ansvar för teglet.
För tillfället handlar det mycket om nyproduktion, renoveringarna har kommit av sig 
lite, kanske i svallvågorna av coronasmittan. 
Jag gillar att jobba utomhus, sitta på kontor är inget för mig. Byggställningarna har på 
något sätt kommit att bli mitt andra hem. 
Teglet och murbruket kommer upp till oss med bygghissar som är fästa i fasaden. 
Många tegelstenar blir det under en dag. Ju färre fönster och balkonger, desto fler 
stenar hinner man få på plats.
Visst jobbar jag med kroppen, men jag kan inte påstå att det är särskilt påfrestande. 
Tack och lov har min sambo Johanna fått mig att sätta igång och träna på gym fyra 
gånger i veckan. Mår definitivt mycket bättre nu, än förut då jag var en utpräglad 
soffpotatis.
Johanna och jag har tagit över mitt barndomshem i centrala Flen. Mina föräldrar 
och ena systern bor i Stockholm, medan min andra syster bor i Australien. Så alla var 
glada och nöjda över den här lösningen.
Det är inga genomgripande förändringar, handlar mest om ytskikt och om en ny 
altan. Men fint blir det i alla fall.
När jag var yngre spelade jag ishockey i Flens HC och fotboll i Flens IF. Jag vara tidigt 
med i A-laget i hockeyn, redan som 14-åring. 
Vi var ett ungt och hungrigt lag, men sedan flyttade de flesta för att plugga och 
jobba på andra håll i Sverige. Och nu finns det inget A-lag i hockeyn längre här i Flen, 
synd!
Glädjande är dock att en del av dem som gav sig iväg nu har kommit tillbaka. När det 
är dags att bilda familj och skaffa barn inser en hel del att det är praktiskt att ha sina 
föräldrar i närheten, med tanke på möjligheterna till barnvakt och så vidare. Dessut-
om vill många att deras barn ska växa upp i en liten stad med lägre tempo och nära 
till det mesta.
Så här års spelar jag golf minst två gånger i veckan. Flens GK har en väldigt välskött 
och fin bana med en lummig och vacker natur. Det har inte minst många stockhol-
mare med fritidshus häromkring upptäckt. 
Vi är ett kompisgäng som arrangerar en egen tour med spel åtta lördagar per säsong. 
Vi lägger en liten slant var som går till vinnaren. Som hyllas under trevliga former på 
vår egen bankett, som i höstas avhölls på golfrestaurangen.
Jag har spelat i fem år och har elva i handikapp. Men golf är ingen enkel sport. Käns-
lan och prestationerna varierar väldigt snabbt. Topparna och dalarna kan skifta från 
minut till minut. 
Så här tidigt på säsongen är jag alltid lite ringrostig. Men i höst. Då ska kompisarna i 
touren få se…”

Berättat för Ulf Bertilsson

”

Kalle Lund
”Borta är bra men 
hemma i Flen är bäst”

Kalle Lund pendlar till jobbet i Stockholm 
varje dag. Men flytta dit har aldrig varit  
ett alternativ. Flen är lagom stort och nu  
spelar han golf och renoverar sitt barn- 
domshem tillsammans med sin sambo. 

Namn:  Kalle Lund. 

Ålder:  32 

Bor:  I villasta’n i centrala Flen 

Familj:  Sambon Johanna och  
henne två barn. 

Gör:  Murare, bilpendlar till Stockholm  
varje dag. 

Fritid: Renovera huset, spela golf,  
träna på gym.
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