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Gässverkstad i 
Malmköping

 8

ommaren är för många semesterlediga en tid 
av avkoppling och slappa dagar med familj 

och vänner. En tid för att åka på utflykter och ta 
tillvara på de långa ljusa kvällarna. 

För många är det också då man tar tag i de där 
projekten man har haft liggandes under året. 
Kanske ska det byggas eller målas om något vid 
huset, kanske är det något mindre som att lägga 
upp sina gardiner som man har skjutit framför sig 
allt för länge nu.

Känslan när jag blir klar med ett projekt, hur litet 
eller stort det än må vara, är en känsla av lättnad 
och tillfredsställelse att jag äntligen fixat det där 
som legat och stirrat på mig hela våren. Något att 
bocka av på listan, för oss som skriver listor om allt.

Jag kan bara spekulera men jag tror att många av 
dem som varit inblandade i ombyggnationen av 
stråket mellan Drottninggatan och Storgatan i 
Flen börjar känna samma sak. Nu har många av 
ritningarna blivit verklighet och stadsdelen har 
fått ett helt nytt ansikte. Arbetet har inte nått sin 
ände ännu, men mycket är klart och redan väl 
mottaget. Läs mer på sidan 6.

Ett annat inte lika långvarigt men väl avslutat 
projekt är satsningen på sommaraktiviteter på 
Violentorget under parollen sommartorg. Läs 
projektledarens tankar när sommaren summeras 
på sidan 4.

När vi nu tar fart mot hösten är en återkomman-
de höjdpunkt Hälsoveckan vecka 39. Likt det 
mesta påverkas årets upplaga av Coronapande-
min men evenemanget ställs inte in utan kommer 
att se lite annorlunda ut jämfört med tidigare år. 
Mer om det på sidorna 12 och 13. 

Andra godbitar är ett besök på Strykjärnsmuseet 
i Malmköping (sid 15), ett snack med initiativ-
tagarna bakom det häftiga projektet Fotboll för 
tjejer (sid 7) och en inblick i den allt starkare 
solcellsbranschen (sid 14).

Hej hösten!

 
 
Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg
Redaktör Glimten
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Omslagsbild: Elham Aljasem och Leyla Osman övar skott i projektet Fotboll för tjejer som snabbt 
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Lediga tomter i Flen
Det finns massor av spännande plat-
ser att bygga sitt drömhus på i Flens 
kommun och nu har kommunen en 
ny och uppdaterad sida för den som 
letar lediga hustomter. Kommunens 
lediga hustomter finns på hemsidan 
flen.se under “bostad”, här kan besö-
karen se kartor, relevant information 
om varje tomt, läsa mer om området 
tomten ligger i, se kostnader och 
lämna intresseanmälan.
Kanske går du med husdrömmar eller 
någon du känner som är nyfiken på 
prima markyta, tipsa gärna!

Flen Flen solsken
Flens kommun lanserade i våras sol-
kartan, en tjänst på flen.se där man kan 
söka på alla fastigheter i kommunen 
för att se hur mycket solljus som når 
just den specifika anläggningen. Sök på 
“solkarta” på hemsidan så kommer du 
rätt. Kartan visar 
mängden solinst-
rålning på taken i 
tre energiklasser 
och beräkningarna 
visar potentialen 
för solel och sol- 
värme i kWh/år.

Säkra skolvägar på Europeiska  
trafikantveckan
Under Europeiska trafikantveckan 2020, vecka 38, kommer  
projektet Säkra skolvägar i Flens kommun genomföra olika akti-
viteter på Stenhammarskolan. Bland annat får eleverna på skolan 
svara på en enkät om skolvägar. Syftet är att undersöka hur våra 
skolelever upplever sina skolvägar. Fokus detta år är skolvägar  
till och från Stenhammarsskolan i tätorten Flen. Meningen är att 
vi ska undersöka skolvägar i hela kommunen fortlöpande som en 
metod för att göra och upprätthålla säkra skolvägar i kommunen. 
Projektets uppgift är att hitta en bra metod för att undersöka hur 
bra eller dåliga våra skolvägar upplevs vara. På det sättet kan vi  
få en bild av vilka åtgärder som behöver göras. I år testar vi  
metoden först med elever på Stenhammarsskolan.
Covid-19: För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner och hindra smittspridning kommer de flesta aktiviteterna 
som genomförs vara digitala

God man eller förvaltare - se hit!
Bli medlem i Flens Godman & Förvaltarförening.  
Medlemsavgift 100 kronor plus försäkring 145 kronor, betalas till  
bankgiro 5410-4906. Vi ser fram emot medlemskvällar med matnyttig information och givande diskussioner!
Anmälan görs till flensgodmanforvaltarforening@gmail.com  Hälsingar Flens godman & förvaltarförening

Upprustade löparbanor på Hammarvallen 
Under några veckor i augusti fick friidrottsarenan på Hammar- 
vallen en rejäl ansiktslyftning. De slitna löparbanorna och an-
satsbanor för längdhopp, tresteg, höjdhopp och spjutkastning har 
renoverats och fått nya fräscha linjer. Till och med vattengraven 
för hinderlöpning sprutades fyra gånger med ny beläggning. Ett 
rejält lyft för anläggningen och som dessutom har skapat bättre 
förutsättningar för alla utövare i Flens Friidrottssällskap och för 
skolans friidrottsverksamhet. Du vet väl att du har möjlighet att 
använda löparbanorna när det inte är verksamhet på dem eller på 
fotbollsplanen. Kanske dags att pressa personliga rekordet på 400 
meter! Om inte annat så passa på och ta ett löppass på de fräscha 
löparbanorna under Flens Hälsovecka vecka 39.

Hosjöbadet - Sörmlands bästa badplats 2020 
Även i år tilldelades en badplats i Flens kommun utmärkelsen Sörmlands bästa badplats. Det är 
P4 Sörmland som för andra året åker runt i länet och poängsätter badplatser. 2019 delades för-
staplatsen mellan Sparreholmsbadet och Klemmingsbergsbadet i Gnesta. Årets utmärkelse gick 
till Hosjöbadet i Malmköping som uppnådde 41 av 45 möjliga poäng. Stort grattis till Malmkö-
pings Bad & Camping! Av de 28 badplatser som besöktes under sommaren kan vi konstatera 
att de övriga två i Flens kommun som ingick i tävlingen fick poäng som placerade dem topp 
10. Det var Sparreholmsbadet och Orrestaöbadet. En fjäder i hatten för kommunen men fram-
för allt till de som sköter badplatserna sommartid. En sådan uppmärksamhet triggar självklart 
inför nästa badsäsong och planerna på hur våra åtta kommunala badplatser kan bli ännu mer 
attraktiva och tillgängliga har redan börjat. Mer om detta i kommande nummer av Glimten.

Tävlingen om Gårdsjö strand avslutad
Det blir Sveafastigheter som kommer att bygga äldreboende och bostäder på det lukrativa området 
Gårdsjö strand där den numera rivna Söderskolan tidigare låg. Den nya detaljplanen för området 
planeras vara redo för samråd till årsskiftet 2020/2021 och antagen i slutet av 2021. Därefter kan 
bygget av ett äldreboende med cirka 70 lägenheter komma igång, ett boende med hus i två eller tre 
plan samt gemensamhetsutrymmen. Flens kommuns socialförvaltning kommer att vara delaktig 
under planeringsarbetet för äldreboendet så att det ska passa den kommande verksamheten. För-
utom ett äldreboende på området ska även 50 bostäder byggas i ett första skede, med möjlighet för 
byggnation av ytterligare bostäder längre fram. På bilden ses undertecknande av aktieöverlåtelse-
avtal och plankostnadsavtal, fr v: Björn Berglöv, ordförande Flens kommunfastigheter AB (FKAB), 

Claes Åsbrink, vd FKAB, Ann-Charlotte Munter, kommunstyrelsens ordförande samt Håkan Bergsten, kommunchef.

Friskis&Svettis Flen 
Höstens träning startar v.36
I Flen och Sparreholm. Vi har  
pass både ute och inne, även  
spinning och promenadgrupp.  
Schemat kommer att ändras under 
hösten beroende på Corona- 
restriktioner och väderlek/årstid
För gällande schema se vår hemsida 
www.friskissvettis.se/flen
eller följ oss på Facebook. Håll avstånd 
och träna inte om du känner dig sjuk
Välkommen

Smått & Gott
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Torget har varit bemannat med tre handledare som varsin peri-
od har handlett tre feriearbetande ungdomar. Tillsammans har 
de ansvarat för skötsel, trivsel och aktiviteter på torget måndag 
till fredag mellan klockan 11 och 16.30.
 
Torget har dekorerats med färgglada 
vimplar, blomsterplanteringar, konstgräs, 
solstolar, parasoll och färgglada stolar och 
bord. Besökare har kunnat spela schack 
i storformat, kubb, streetbasket eller 
innebandy och annat. Det har funnits en 
hinderbana och käpphästar, samt mängder 
av spel och andra lekredskap till utlåning. 
Besökare har även kunnat pyssla och till 
exempel bygga sin egen vindsnurra eller 
drake.

Vissa tider och dagar har externa aktörer 
hållit i aktiviteter såsom stråkkvartett med 
kulturskolan, magisk trollerishow med Ph 
Magic, kreativa workshops med kulturför-
eningen Flens Världsorkester, streetbasket 
med Flens IF, musikunderhållning med olika trubadurer,  
varieté med teater Skatan med mera. 
Vi är otroligt tacksamma för alla aktörer som har hjälpt oss att 
fylla torget med liv, aktiviteter och innehåll. Och vi har fått ett 
väldigt fint gensvar från våra invånare och omgivningen. 

Under hela sommaren har antalet personer som uppehåller 
sig på övre och nedre torget räknats vid två givna tidpunkter 
per dag. Här ser vi en fördubbling av antalet besökare och en 
omfördelning av ålder och kön. Innan Sommartorget var det 
främst vuxna män som uppehöll sig på torget och knappt några 
barn eller ungdomar. Under sommartorget har många fler barn 
och ungdomar hittat till Violentorget, vilket gör mycket för hur 
en plats uppfattas ur ett trygghetsperspektiv. Från den synvin-
keln är projektet mycket lyckat.

Nu återstår att dra 
lärdomar av de goda 
resultaten från Sommar-
torget och hitta ett sätt 
att genom små fysiska 
förändringar kunna 
bibehålla ett ökat flöde 
av människor och en 
bra mix av besökare på 
torget under hela året. 
Detta kommer kommu-
nen, tillsammans med fastighetsförvaltare och lokala företag, 
försöka åstadkomma genom en platssamverkan.
Flens kommun har genom medel från Leader Södermanland 
anlitat stiftelsen Tryggare Sverige som lotsar oss genom de steg 
vi behöver ta för att få fram en bra platssamverkansmodell för 
Flens centrum.

Vad det gäller Sommartorget hoppas vi verkligen 
på att det nästa sommar finns rätt förutsättningar 
för att göra om det! Har du åsikter eller förbätt-
ringsförslag rörande Sommartorget?  

Vill din förening eller ditt företag vara med och bidra till att 
skapa ett nytt Sommartorg nästa år? Kontakta undertecknad på 
e-post jessica.ekermann@flen.se 

Kommunen riktar ett stort tack till våra sponsorer och samver-
kanspartners som bidrog till att Sommartorget blev så bra!

Våra sponsorer: Fastighetsförvaltaren REAL Value manage-
ment, FKAB, ICA Kvantum Flen, GB Unilever, Sörmlands 
Sparbank, Handelsbanken, FBAB

Våra samverkanspartners: Kulturföreningen Flens världsorkes-
ter, Flens IF basket, Ashtangayoga, Mellösa ridklubb, Trienni-
um, Kulturskolan, biblioteket, kulturenheten, tekniska kontoret 
samt sim- och sporthallen.

 Jessica Ekermann
Trygghetssamordnare

Tack för sommaren på torget
Under sommarveckorna 15 juni till 14 augusti har Flens kommun i samverkan med lokala aktörer hållit 
ett Sommartorg på Violentorget i centrala Flen. Syftet var att öka tryggheten och trivseln i den här lite 
bortglömda delen av centrum.

Andel män 
Andel  

kvinnor
Andel barn

Veckan innan 
Sommartorget

55 % 40 % 5 % 

Under  
Sommartorget

25 % 25 % 50 %
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EN GOD MAN

Det här är Margaretha, hon är förvaltare och god man. Hon  
hjälper perso ner som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom eller sörja för sin person. Hennes huvudsakliga 
uppgift är att företräda andra i ekonomiska och rättsliga frågor. 

Vill du göra en insats? Bli god man du också! Lämna intresse-
anmälan via overformyndaren@flen.se eller 0157 - 43 00 70.
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Om man går tillbaka några år i tiden 
såg området mellan Drottninggatan och 
Storgatan väldigt annorlunda ut jämfört 
med idag. Först kom den nya skolan på 
plats, sedan byggdes den nya idrottshal-
len Piggelin innan det som i folkmun 
var känt som ”Lillprinsen” byggdes om 
till det som idag utgör Familjecentralen. 
Den äldsta huskroppen bevarades och 
renoverades, invigningen skedde för 
ganska exakt ett år sedan.
Räknar man in gymnasiet ser man med 
tydlighet det långa skolstråket som är en 
unik satsning för Flen.

Nu har det mesta av de resterande  
planerna blivit verklighet. 

Bildningscentrum Stenhammars lekytor 
har byggts ut och intill Familjecentra-
len har en linbana sett dagens ljus. Om 
man går vidare från linbanan når man 
allidrottsplanen som kan nyttjas för en 
rad spontanidrotter. 

Fortsätt längre bort och du hittar den nya 
skejtparken som ligger invid Skjortan 
och Fritidsgården. Här har anläggning-
en snabbt blivit populär bland de unga 
och just ungas aktivitetsmöjligheter har 
legat i första rum vid ombyggnationerna. 
Detta märks även på den andra sidan av 
Stenhammarskolan mot glassfabriken  
till. Man har tagit ett helhetsgrepp på 
parken, konstgräsplanen är kvar och  
under sommaren har arbetet med att 

bygga en parkouranläggning pågått här.
Anläggningen kommer att innehålla en 
rad redskap som monkeybars, klätter-
vägg med rep och flera olika hinder. På 
platsen kommer även nya utomhus-
möbler på plats och lekplatsen framför 
skolan tas bort. Här byggs istället ett 
utomhusgym. Dessutom har samtliga 
övergångsställen runt skolan målats om.

Vidare har innergården utanför Skjortans 
café snyggats till och en stor parkering 
har byggts mellan Skjortan och Familje-

centralen. Det finns inga parkeringsplat-
ser kvar framför Skjortan förutom två 
rutor som är för dig med parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad.

Framför Skjortan har också körytor och 
markytor gjorts om, det har asfalterats 
och lagts sten i ett omfattande arbete. 
En stor mängd träd och grönytor har 
planterats och när väl allt har vuxit till 
sig kommer hela området att bli lummigt 
och inbjudande. 

Det är Flens kommunfastigheter som 
äger tomten och som ligger bakom de 
flesta av byggnationerna. Till sin hjälp 
har de haft en landskapsarkitekt för att 
nå fram till denna heltäckande lösning. 
Även Flens kommuns tekniska avdelning 
har varit inblandad och kommer att ta 
över mycket av skötseln när allt är klart.

Det återstår att omarbeta på själva 
Drottninggatan, bland annat ska fler träd 
planteras, gångvägarna ska bli bättre och 
gatuplanet ska höjas. Men det arbetet tar 
vid först efter att Volvo har omlokaliserat 
till sina nya lokaler på industriområdet 
Talja.

Passa gärna på att nyttja de många aktivi-
tetsmöjligheterna mitt i hjärtat av Flen!

Magnus Ornhammar

Ett nytt stråk tar sin form
Stråket längs Drottninggatan, från Stenhammarskolan fram till och med Skjortan, har under en 
längre tid genomgått en större renovering och ombyggnation. Nu börjar man kunna se slutet på 
arbetet – och en pånyttfödd stadsmiljö.

Skejtparken vid Skjortan passar fler än bara brädåkare.

Vy från ovan Familjecentralen där linbanan ses till vänster 
och allidrottsplanen skymtar bakom Familjecentralen.
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Det hela startade i vintras.

– Jag hade fått frågan från vänner varför det inte fanns fotboll 
för tjejer i Flen. Jag tycker själv att det ska vara något här som 
skapar en trygg plats för tjejer så jag frågade Albin som varit 
min tränare och som jag har bra kontakt med, säger initiativta-
garen och fotbollsspelaren Elham Aljasem.

Albin bär efternamnet Borg och jobbar för RF-SISU Sörmland 
såväl som med flera ideella projekt inom idrottsrörelsen.

Tillsammans grundade de Fotboll för tjejer och kontaktade 
Flens IFs ordförande Jonas Thorsell som hoppade på tåget och 
så sakta började projektet att ta form. 

– Vi tycker det är jätteviktigt att vi får dessa tjejer att känna att 
idrott också är till för dem. Vår långsiktiga ambition är att när 
de är mogna ska vi naturligtvis ha ett lag, säger ordföranden.

Man jobbade fram utrustning och startade först träningar i 
Piggelinhallen innan Hammarvallens konstgräs och sedermera 
B-plan blev samlingsplatsen.

– Från mars till juli har vi haft över 70 tjejer på plats från olika 
länder och åldrar. Det hade vi inte förväntat oss på så kort tid, 
säger Elham och fortsätter:

– Detta är en plats för tjejer att träna och ha kul med vänner på 
men det är inget riktigt lag. Det är därför vi samarbetar med 
Dunker, för att få fler tjejer att komma in i ett lag och att det 
skapar inkludering. 

Samarbetetet med Dunkers IF ger projektet två ben att stå på. 
Huvuddelen av träningen sker i Flens IFs regi medan Dunkers 
IF har tävlingsverksamheten och kan erbjuda möjligheten att få 
spela matcher.

– Det är många av tjejerna som inte hållit på med idrott alls 
innan, då är det ett stort steg till att börja spela matcher, så 

upplägget passar bra. Vi vill att fler tjejer ska spela fotboll och 
att alla som vill ska ha möjligheten, det är bara att dyka upp om 
man vill spela, säger Albin.

Åldersspannet är brett, ursprungstanken var 12 till 19 år men 
det fick justeras eftersom det kom många yngre. Till hösten är 
planen att även starta en yngre grupp i åldern 7 till 11 år och 
det finns redan två nya tränare rekryterade.

Med hösten kommer också en dag för teambuildning med  
både träningsgruppen hos Flens IF och laget från Dunkers IF. 
Allt för att tjejerna ska lära känna varandra ännu bättre.

Träningen sker varje onsdag i Flen, men de som vill kan även 
träna på torsdagar med Dunkers IF när de kommer till Flen och 
håller en träning.

– Ett exempel som vi har lyckats med är en 
15-årig tjej från Somalia som har spelat sin 
första match någonsin med Dunkers IF, hon 
var jätteglad och vi kände att detta kommer 
gå jättebra, säger Elham entusiastiskt.

Femtonåringen har nu blivit 16 år och heter 
Leyla Osman.

– Det var i april som jag spelade och jag 
gjorde nästan mål också! Det var jättekul, 
jag hoppas kunna spela fler matcher i höst, 
säger hon.

Magnus Ornhammar

En grogrund för tjejer med 
fotbollsdrömmar

Ett nytt stråk tar sin form

Initiativet Fotboll för tjejer är en bred satsning och samarbetsforum för att ge fler unga tjejer möjligheten 
att komma in i det svenska föreningslivet. Värdegrundsorden stavas inkludering, samarbete och glädje. 

Fotboll för tjejer startades av Albin Borg och Elham Aljasem (gul tröja). 
På bilden står Leyla Osman bredvid Albin och vid hennes sida Rozan 
Osso. På backen ligger Fatime Bajrami.

Leyla Osman och Elham Aljasem övar dribblingar.
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Det var när en av herrarna i föreningen var på campingsemes-
ter i Värmland som idén kläcktes. På campingen hade en gäst 
klagat på mängden gåsspillning på gräsmattan invid vattnet 
och föreslagit att man satte upp replikor av gässen för att hålla 
riktiga gäss och andra fåglar borta från området.

Knepet, som campinggästen själv sett användas i Europa, visade 
sig snabbt få effekt, änder och andra fåglar höll sig i vattnet och 
på behörigt avstånd.

Idén följde med hem till hembygdsföreningen och efter lite 
diskussion samt en koll med Patentverket var det fritt fram att 
börja tillverka Malmköpingsversioner av kanadagäss i plywood.

– I våras när artikeln kom i Eskilstuna-Kuriren och tidningen 
Land smällde det till, en gång när jag var hos en kund tog det 
bara 20 minuter innan kundens granne ringde och också ville 
boka upp sig. Det är privatpersoner, kommunen och föreningar 
som hör av sig, säger en av initiativtagarna. 
 

Gässen är alltså 
tillverkade i 
plywood, varje 
skiva rymmer 
åtta gäss som 
vardera sågas 
ut i storleken 
70 centimeter 
bred och en meter hög, lite större än verklig storlek. Därefter 
läggs två grundlager färg innan de verklighetstrogna detaljerna 
målas. Slutligen läggs flera lager båtlack på så att gässen kan stå 
emot väder och vind.

De monteras alltid i par, ståendes med halsarna mot varandra.

– Det är parningsritualen, då håller sig andra borta, lite som 
med trandansen. Därför är dessa mest effektiva från tidig vår, 
innan och i början av parningstiden.

Magnus Ornhammar

Succé för gässen från 
Malmköping
Eldsjälarna på Malmköpings hembygdsförening har hittat  
lösningen för att bli kvitt ovälkomna fjäderfän på markerna.  
En lösning lika enkel och genial som den är vacker.

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

Gässen från Malmköpings hembygdsförening har 
snabbt blivit populära och eftertraktade.

HÄLSOVECKAN I FLEN
19 - 27 SEPTEMBER
Läs mer på sidan 12 och 13 och på hemsidan flen.se
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Information om våld i 
nära relation 
I samband med att Covid- 19 spridit sig över landet har flertalet kvinnojourer och även BRIS 
flaggat för en ökning av samtal gällande våld i nära relation. Isolering, ekonomisk och social 
press, hög alkoholkonsumtion är faktorer som ökar risken för våld och är faktorer som många 
blivit tvungna att hantera under epidemin. 

Emma Lundvall och Lena Marie (Mia) Bärlin jobbar inriktat 
mot våld i nära relation på socialförvaltningen i Flens Kom-
mun. Emma jobbar som utredare och Mia jobbar som famil-
jebehandlare. Mia och Emma tycker båda att det är viktigt att 
det når ut information till samtliga hushåll i Flens Kommun att 
lever man i en relation där det förekommer våld, oavsett form, 
så finns hjälp att få. 

Via socialtjänsten kan man bli beviljad bland annat skyddat 
boende och samtalsstöd. Mia och Emma berättar att ibland 
när man lever med våld i nära relation så har våldet blivit så 
normaliserat att det kan vara bra att prata med någon utanför 
för att få hjälp att sätta ord på det man är utsatt för. Mia berättar 
vidare att en våldsrelation oftast inte enbart präglas av våld utan 
också av stunder där den utsatta får väldigt mycket kärlek och 
värme, vilket försvårar för den utsatta att ta beslutet att lämna 
relationen. 

Våld i nära relationer kan anta många former: det kan vara 
såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta 
allvarligare ju längre relationen pågår. Många kvinnor som 
utsätts för våld upplever att de psykiska övergreppen, som 
kränkningar, försök till isolering och psykologisk nedbrytning, 
är svårast att hantera känslomässigt. 

Även på kvinnojouren Malva, som är en icke vinstdrivande för-
ening i Flens kommun, finns stöd att få. Malva erbjuder bland 
annat stödsamtal och för dessa behövs inget beslut eller bistånd. 
På Malva finns även ett skyddat boende. 

Både Emma och Mia tycker det är viktigt att också framhålla 
att till våld i nära relation räknas även barn som utsätts för våld 
av förälder eller annat närstående. När det finns vetskap eller 
misstanke om att barn utsätts för våld så är det viktigt att anmä-
la detta till socialtjänsten så att socialtjänsten kan utreda vilket 
stöd som behöver sättas in för att barnet ska få växa upp tryggt 
och utan att riskera att utsättas för våld eller kränkningar. 

Barn som lever med våld i hemmet 
Socialtjänstens familjebehandlargrupp i Flen träffar många 
barn och familjer där det förekommer eller förekommit våld i 
hemmet. Att som barn uppleva när en av föräldrarna blir slagen 
eller kränkt är även det skadligt. Särskilt när den som utövar 
våldet är en förälder eller annan vuxen som står barnet nära. 
Våldet behöver inte bara vara fysiskt, det är lika skadligt och 
skrämmande för ett barn att uppleva psykiskt våld som utövas 
exempelvis genom kränkningar och hot. 

Gruppledare för familjebehandlargruppen Marie Palmqvist be-
rättar att många vuxna vill tro att barnet inte har sett eller hört 
våldet. Hon berättar att det är vanligt att föräldrarna berättar 
att barnet hade somnat och därav inte märkt av våldet eller att 
de inte ska ha märkt av det för att de var i ett annat rum. Marie 
berättar dock att det är väldigt vanligt att barnet trots föräldrar-
nas upplevelse har märkt av våldet mer än vad föräldrarna tror 
och förstår. Marie berättar också att ibland är det svårare för 
ett barn att enbart höra våldet än att faktiskt se det, fantasin är 
många gånger värre än verkligheten. 

I familjer där våld förekommer är det vanligt att det blir väldigt 
tyst. Det pratas inte om det som händer hemma och var och en 
får hantera våldet på egen hand. Ibland kan det vara lättare för 
barnet att prata med någon annan än den förälder som har bli-
vit utsatt för våld, eftersom barn oftast inte vill göra sin förälder 
ledsen eller bekymrad. 

Är du kvinna, man eller barn och blir utsatt för våld, eller  
har någon i din närhet som blir utsatt för våld så kontakta  
socialförvaltningens mottagning på tel: 0157 – 43 00 00.  
Mottagningens öppettider är: måndag, onsdag, torsdag, fredag 
09-12. Tisdag 13.15-15.30. Det går även bra att maila in en 
orosanmälan på orosanmalan.soc@flen.se 

Kvinnorjouren Malva når du på tel: 0157- 120 10

På BRIS tel: 116 111 kan du som är under 18 år få hjälp och 
stöd av en kurator att prata om dina upplevelser av våld eller 
annat som är svårt. 

Individ och familjeomsorgen,  
Socialförvaltningen
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ÖPPEN SCEN PÅ FLENS BIBLIOTEKET Under hösten startar “Öppen Scen” på Flens Bibliotek. Nybörjare 
och etablerade scenkonstnärer välkomnas. Kom själv eller tillsammans med din ensemble för att visa upp era talanger i teater, 
dans, poesi, musik eller varför inte i en monolog? Första lördagen i månaden erbjuds möjlighet att uppträda inför publik.  Vi 
startar lördagen den 3 oktober.  Anmäl er på kultur@edu.flen.se för att boka in en av lördagarna. Alla är välkomna, antingen 
som publik eller att själva framföra något på scenen. 

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS   
9 Konstnärer från Island  19/9 - 22/11 
Öppet torsdag-fredag 11-17, lördag-söndag 10-14. 
Konstgalleriet Hälleforsnäs, har glädjen att under hösten visa en spännande 
utställning med konst från Island. 9 konstnärer, verksamma och boende på 
Island visar skulptur, textil och måleri.

Att Konstgalleriet har givits möjligheten att visa 
denna unika utställning har sin bakgrund i att 
2018 ställde en grupp med 10-talet Sörmländ-
ska konstnärer ut sina verk på Island.

Kontakter knöts mellan länderna och det är de 
sörmländska konstnärerna Christina Lindblom, 
Flen  och Ulf Rehnholm, Eskilstuna som varit 
kontaktpersoner och bidragit till utställningens 
förverkligande.

De utställande konstnärerna från Island är:

Anna Gunnarsdóttir, textil, Eiríkur Arnar,  
tredimensionella bokverk, Guðmundur Ár-
mann Sigurjónsson, måleri, Guðrún H. Bjar-
nadóttir Hadda, textil, Heiðdís Hólm, måleri, 
Ivar Freye Kárason, relief, Jónborg  
Sigurðardóttir, tredimensionell textil, Ragnar 
Hólm måleri, Sigurður Magnússon, måleri 

Som tidigare skett i Konstgalleriet Häl-
leforsnäs under året och p.g.a. Corona 
pandemin öppnar utställningen den 19 
september utan vernissage och ingen av 
de deltagande konstnärerna är på plats. Vi rekommenderar att 10 personer 
befinner sig samtidigt i den rymliga lokalen och att man håller lämpligt 
avstånd till varandra.

Välkomna!

LITTERATURFESTIVALEN   
 

Håll i hatten, det blir litteraturfestival i år igen! 
Lägg datum på minnet, 14-22 november. Vi är 
på tårna, redo att justera planerna om rekom-
mendationerna från folkhälsomyndigheten 
förändras, men vi räknar med att det blir en 
litteraturfestival 2020. Det ligger nära till 
hands att hämta inspiration från poesins vers-
mått - i begränsningen frodas kreativiteten. 
Liksom tidigare år gör vi nedslag runt om i 
kommunen med ett varierat utbud. Det blir 
något för dig som vill delta aktivt, något för 
dig som vill sitta med, lyssna och reflektera. I 
centrum står berättandet, i dess olika former 
och uttryck.Vi hoppas att du som är barn, 
ung, vuxen, äldre eller äldre äldre, ska se fram 
emot mörka november, för då blir det littera-
turfestival här hemma i Flen.
Jag som projektleder årets litteraturfestival 
heter Rebecka Nerelius. 
Sedan 2014 bor och trivs 
jag och min familj här i Flen. 
Oftast tågpendlar jag till 
Stockholm för olika projekt 
och uppdrag, främst för 
museer. Det ska bli jättero-
ligt att arbeta på hemmap-
lan med årets litteraturfes-
tival. Något som jag gång 
på gång fått bekräftat när 
jag engagerar mig här i Flen är styrkan i att 
verka på en mindre ort där människor känner 
varandra. Vi ses under hösten med grand final 
mitt i november. Väl mött!

Hösten går i Kulturens tecken.  

Kulturenheten i Flens kommun är glada att kunna presentera 
en fin kulturhöst där fokus ligger på den årligt återkomman-
de Litteraturfestivalen. Detta år har vi förstärkt vårt team med 
en projektledare, Rebecka Nerelius, som kommer att samord-
na utbudet som skapas i samverkan med en rad aktörer. 

Att samverka med föreningsliv och kulturaktörer är en arbets- 
metod för oss. För att ytterligare förstärka detta samt att  
samtala om kulturens möjligheter att utvecklas åker vi ut  
på dialogturné. Fyra orter i höst samt fyra i vår.

På Konstgalleriet i Hälleforsnäs presenteras ett spännande 
samarbete med nio isländska konstnärer under delar av 
september t.o.m. november. Året avslutas med en samlings-
utställning, ”Vinter”. Och gallerirummet på Flens bibliotek är 

fulltecknat året ut. Under hösten kan vi ta del av återbruks-
konst, akvarell, måleri, barns egna bilder, samt enligt tradition 
den årligt återkommande Vintersalongen.

Barn och unga är alltid i fokus. Under höstlovet, som vi gärna 
kallar Kulturlovet eller Läslovet samarbetar Kulturenheten 
med biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan för att 
erbjuda ett varierat höstlovsprogram, vecka 44.

Höstens utbud är anpassat efter myndigheternas krav om 
både avstånd och publikantal. 

Välkomna att besöka ett av många kulturevenemang i höst. 
För mer information - följ oss på Facebook, besök vår hem- 
sida, och anmäl dig gärna till: kultur@edu.flen.se för att få 
vårt Nyhetsbrev. 

kulturens världPa gang i
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.

Skulptur av Anna Gunnarsdóttir
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HÄLSA & KULTUR UNDER HÄLSOVECKAN 
Fotopromenad
Dag: 27 september Tid: 14.00-16.00 Plats: Samling vid Salsta båtplats

Kulturenheten i samarbete med Fotoklubben Fokusera Flen ordnar en promenad i vår vackra 
miljö. Vi kommer att gå runt Stenhammar Slott med start och avslut vid båtplatsen vid Salsta-
gatan. Representanter från klubben kommer att bidra med enklare tips och råd vid fotogra-
feringen. Vi har inga krav på kamera, vill man fota med mobil går det precis lika bra som om 
man fotar med en systemkamera. Det är även helt okej att gå med om man inte vill fota alls, 
utan bara komma ut och röra på sig. Obligatorisk anmälan sker på kultur@edu.flen.se. senast 
torsdag 24 september. Aktiviteten är gratis, anledningen till att vi tar upp anmälan är att vi 
ska kunna meddela om evenemanget blir inställt av någon anledning.

Vi håller Corona-avstånd till varandra och känner man sig minsta sjuk så stannar man hemma.

Körworkshop 
Dag: Söndag 20 september Tid: kl.10.00-12.00 eller 13.30-15.30 Plats: Amazon

Kulturenheten bjuder in till en Workshop i körsång. Ing-Marie Janzon hjälper oss att förstå kraften i  
att sjunga tillsammans och hur det påverkar vårt välbefinnande. Ing-Mari Janzon är sångerska, sång- 
pedagog, körledare och författare till fyra böcker med fokus på röstutveckling och skapande kör.  
Hon kommer ursprungligen från Halland, men är numera bosatt i Örebro där hon kombinerar sitt  
arbete som egen företagare, workshopledare och röstcoach med en tjänst som sångpedagog och  
lärare. Vi kommer under 2 timmar att få nya intryck, hitta inspiration och sångglädje. Med hjälp av  
olika övningar får du lära känna din röst och förstå vilka mekanismer som samverkar när du sjunger.  
Alla kan vara med, det krävs inga förkunskaper eller också är du en van körsångare! Obligatorisk  
anmälan sker på kultur@edu.flen.se. senast måndag 14 september. Aktiviteten är gratis, anledningen  
till att vi tar upp anmälan är att vi ska kunna meddela om evenemanget blir inställt av någon anledning. 
Vi håller Corona-avstånd till varandra och känner man sig minsta sjuk så stannar man hemma.  

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM 
Biblioteks öppettider: mån-tors 10-18, fre 10-17, lör 10-14 
 
Veronica M. Höglunds utställning “Sol i hjärtat” pågår t.o.m den 26/9. 
För 50 år sedan kom Veronica M. Höglund till Sverige som turist och blev kvar här! 
Hon har varit verksam som textilkonstnär och lärare det mesta av tiden och arbetar nästan ute-
slutande med återbruk. 
Passa på att se hennes utställning t.o.m. den 26:e september som innehåller både nya och äldre 
verk.

Carina Sundin   29/9 - 17/10 
Carina Sundin målar akvarell och mest naturmotiv, men ibland blir det även abstrakta och 
“hittepå” bilder. Carina började måla som pensionär och det ger henne stor glädje och sinnesro 
berättar hon. Hennes bilder pryder även församlingsbladet “Ta bladet från Mun”:s  framsida.

KURIOSO   20/10 - 7/11 
En konstfestival för barn och unga. Ett samarbete mellan Sörmlands Museum, Flens kommun, Barnbildarkivet, och Rädda barnen. 
Utställningen innehåller barns egna bilder av vårt samhälle som det såg ut förr, idag och  
i framtiden. Hur skulle deras boendemiljö se ut om de själva fick välja? I höst arrangeras  
Kuriosofestivalen för andra gången i Sörmland. Under tre veckor vartannat år går arrangörer 
från hela länet samman för att erbjuda konstupplevelser för små och stora barn samt deras 
familjer. Det blir utställningar, workshops, konstnärssamtal och föreställningar på museer, 
konsthallar och oväntade platser. Invigning på Sörmlands museum 18 okt!  Fullständigt  
program släpps i september: www.kurioso.se

”Hopp”. Akvarell av Carina Sundin

KULTURDIALOG  Kulturenheten vill möta dig för en öppen dialog om kulturens utveckling. Därför bjuder vi in till en 
kopp kaffe och samtal för att belysa kulturen i vår kommun. Vi tar alla med oss våra tankar och idéer om hur vi tillsammans kan 
skapa fler kulturupplevelser, både att delta i, och ta del av. Hur kan förutsättningar förbättras för kulturaktörer av olika slag? 
Inbjudan är öppen för alla, men man får gärna anmäla sig så att vi kan planera åtgången av fika.  
Anmälan sker till kultur@edu.flen.se 

Här kommer datum på respektive ort:  
- 6/10 Skebokvarn, Skebokvarnsgården kl.18.30-20.00 - 20/10 Sparreholm, Folkets Hus kl.18.30-20.00

- 3/11 Bettna, Bettna baren kl.18.30-20.00 - 24/11 Mellösa, Café Bysmedjan kl.18.30-20.00 

Vi fortsätter till ytterligare fyra platser under våren 2021.
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Vecka 39 är det dags igen! 
Från 19 till 27 september är det Hälsovecka i Flens kommun.
Detta år ser dock som bekant lite annorlunda ut med tanke 
på Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om social distansering. Därför är vårt program lite mindre än 
tidigare år och vi satsar framförallt på utomhusaktiviteter till-
sammans med bidragande föreningar och aktörer. Alla aktörer 
är införstådda med och följer gällande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten.

De flesta av oss har insett mer än någonsin vilken betydelse det 
har att vara mån om sin hälsa och hur betydelsefull social sam-
varo är för oss. Att vara utomhus och göra något tillsammans 
är bra både för den fysiska och mentala hälsan. Vi hoppas att 
någon av de aktiviteter som erbjuds kan vara lockande att prova 
på och förhoppningsvis inspirera dig till att skapa nya goda 
vanor inför hösten. 

För att vi vill att du ska må bra kommer kommunen även att 
sätta upp informationstavlor och tavlor med övningar som 
riktar sig till både barn och vuxna med tränings- och sam-

arbetsövningar längs befintliga och nya motionsstråk i Flen, 
Hälleforsnäs, Mellösa, Malmköping och Sparreholm. Utmed 
Hälsans Stig i de två sistnämnda orterna samt utmed åprome-
naden i Flen blir det s.k. harmonirundor med informationstavla 
och tips på övningar som vänder sig mer till ditt inre. 
Mer info kommer att finnas på kommunens webbsida om 
Hälsoveckan.

Här är de aktiviteter som vi har fått in när Glimten gick till 
tryck, alla aktiviteter är kostnadsfria om inte annat anges. Vi 
kommer att sammanställa aktiviteterna i ett program på vår 
webbsida om Hälsoveckan samt hålla programmet uppdaterat 
om det tillkommer aktiviteter eller blir ändringar i befintligt 
program. Det är alltså inte för sent att anmäla till oss om ni vill 
hålla i någon aktivitet. Maila oss då på halsovecka@flen.se så 
lägger vi till det i vårt program på webben!

Jessica Ekermann
Projektledare Hälsoveckan

 
Samtliga bilder: Mostphotos

Flens Hälsovecka 2020

Skridskodisco
Plats: GB-hallen

Datum och tid: 23 sept, 16.00 - 20.00 

Föranmälan: tidsbokning via hammar- 
vallensip@fle.se senast 18/9 
Arrangör: Kommunen 
Övrigt: Skridskor och hjälmar finns till 
utlåning. Max 50 deltagare per timme.  
45 min åktid från varje heltimme.

Walking football 
Plats: konstgräsplanen på  
Hammarvallens IP

Datum och tid: 21 sept, 18.30 - 20.00

Föranmälan: Behövs ej 
Arrangör: Kommunen  
Övrigt: Fotboll för dig +55 år

Boule
Plats: Bengts bana i Malmköping

Datum och tid: Tis 22 sept, kl 10.00 

Föranmälan: Behövs ej 
Arrangör: SPF Malma  
Övrigt: Alla är välkomna

Vandring Oppeby - Sund i Helgesta 
Plats: Start vid Tillflykten

Datum och tid: Ons 23 sept, kl 10.00

Föranmälan: Behövs inte 
Arrangör: SPF Malma 
Övrigt: Medelsvår vandring på småvägar,  
6 km. Medtag matsäck. Avfärd från Vikingen, 
Malmköping kl 10.00 och från Bilsbro kl 10.15. 
Samåkning enligt gällande hälsoregler.

Stavgång 
Plats: Start vid Stadshusparken,  
Malmköping

Datum och tid: Ons 23 sept, kl 15.00 

Föranmälan: Behövs inte 
Arrangör: SPF Malma och PRO 
Övrigt: Alla är välkomna

Plogging i Nybbleskogen
Plats: Samlas vid Nybbleskolan/ vägen upp till 
vattentornet 

Datum och tid: 23 sept, kl 10.00 - 11.15

Föranmälan: Behövs inte 
Arrangör: Kommunen 
Övrigt: Bekväma oömma kläder. Alla kan delta

Prova-på Medelgympa
Plats: Sparreholms sporthall

Datum och tid: Tor 24 sept, kl 19.30 - 20.30

Föranmälan: Behövs inte 
Arrangör: Sparreholms Gymnastikförening 
Övrigt: Alla är välkomna 

Program  
Hälsoveckan
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Tio tips på utomhusaktiviteter i 
Flens kommun 
 
I stråket mellan GB och Skjortan i Flen 
finns numer en nyanlagd parkourpark 
och en skatepark.

Har ni testat alla våra lekplatser i  
kommunen?

I Hälleforsnäs, bredvid Bruket, finns en 
äventyrsbana.

I Sveaparken kan du spela bangolf och 
i Norrtorp finns en riktig golfbana med 
18 hål

Visste du att det finns mängder av  
spännande vandringsleder och cykel- 
leder i kommunen? Ta med dig matsäck 
och upptäck vår Sörmländska natur! 

På flera ställen kan man även grilla med-
havd korv i sällskap av vuxen. Men tänk 
på brandrisken då det är extremt torrt i 
skog och mark.

Hälsans Stig finns i två av kommunens 
orter – Sparreholm och Malmköping. 
Det är lättillgängliga och välskyltade 
promenadstråk som passar alla. 

Gemensamt för stigarna är att de är 
lätta att ta sig fram på och går i en 
rundslinga.

I både Skebokvarn och Hälleforsnäs 
kan man hyra kanot och ge sig ut och 
paddla.

Det finns tre spontanidrottsplatser i 
kommunen: en vid Gårdsjön på Salsta, 
en vid skolan i Sparreholm och en ut-
anför Familjecentralen i Flen. Dessutom 
kan konstgräsplanen på Hammarvallen 
i Flen användas som en spontanidrotts-
plats vid de tider då den inte är bokad 
av någon förening för match eller 
träning. Kom bara ihåg att hålla rent och 
snyggt på planen!

Vi har två utomhusgym i Flen: ett vid 
Gårdsjön och ett på Prins Wilhelms torg. 
I dessa tider rekommenderar vi att du 
använder handskar på utomhusgym-
men.

Det finns två motionsspår med belys-
ning i kommunen, ett i Flen och ett i 
Malmköping.

Vad är ditt bästa tips på roliga utom-
husaktivteter? Eller vad gör du för att 
må bra under hösten? Tipsa oss på 
halsovecka@flen.se 

De roligaste förslagen publiceras på 
webben och belönas med ett pris.

Workshop/ demonstration av skateparken
Plats: Skateparken, Skjortan

Datum och tid: Lör 26 sept, kl 14.00 - 16.00

Föranmälan: Behövs inte 
Arrangör: Fritidsgården Flen 
Övrigt: Upp till 12 år. Skateboards och skydd 
finns för utlåning.

Workshop/ demonstration av skateparken
Plats: Skateparken, Skjortan

Datum och tid: Lör 26 sept, kl 18.00 - 20.00

Föranmälan: Behövs inte 
Arrangör: Fritidsgården Flen 
Övrigt: Från 13 år. Skateboards och skydd  
finns för utlåning.

Workshops i körsång
Plats: Amazon

Datum och tid: sön 20 sept, kl 10.00 -12.00 och  
kl 13.30 - 15.30

Föranmälan: Via e-post till kultur@edu.flen.se  
senast mån 14 sept. 
Arrangör: Kommunen 
Övrigt: Alla kan delta

Fotovandring 
Plats: Samling vid Salsta båtbrygga och  
rundtur runt Stenhammar slott

Datum och tid: Sön 27 sept, kl 14.00 -16.00

Föranmälan: Via e-post till kultur@edu.flen.se  
senast tors 24 sept 
Arrangör: Kommunen i samarbete med  
Fotoklubben Fokusera Flen 
Övrigt: Medtag egen kamera eller mobil,  
inga förkunskaper krävs

Prova-på-ridning
Plats: Finntorps Ridklubb 

Datum och tid: Sön 27 sept, kl 13.00 - 15.00 

Föranmälan: Via tel till Anne Ström,  
tel 070 771 21 91 
Arrangör: Finntorps Ridklubb 
Övrigt: Alla är välkomna

Öppet hus och prova-på i Bettna Gym
Plats: Bettna Gym

Datum och tid: Öppet Hus tors 24 sept, kl 17.00 - 20.00,  
Prova-på gruppträning + cirkelträning  
mån 21 sept kl 9.00 och tors 24 sept kl 19.00   

Föranmälan: Behövs inte 
Arrangör: Bettna AIS 
Övrigt: Alla är välkomna, oavsett kondition och ålder
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– När Glimten möter Ove 
är han i slutfasen av en stor 
installation. På ett industritak i 
Flen sitter nu 250 solpaneler, i 
storleken 100 x 170 centimeter, 
redo att alstra energi för många 
decennier framöver. Vanligtvis 
är hans kunder villaägare, men 
det stadigt ökande intresset 
för solenergi kommer från alla 
håll, privatpersoner, företag och 
föreningar.

Ove är en före detta IT-kon-
sult som nått pensionsåldern 
och egentligen trappat ner när 
han återupptäckte intresset för 
solenergi.

– När jag drog ner på jobbtak-
ten 2012 tog jag upp det gamla 
intresset med solenergi och 
jobbade deltid på ETC Solpark. I samband med det startade jag 
företaget och trodde i början att det skulle bli en eller två för-
frågningar i månaden, säger Ove som nu har massor att göra 
och söker personer som vill jobba deltid med kundkontakter, 
projektledning eller installation.

– I Sverige ökar mängden installerad solel med 50 procent per 
år, det känner vi av i Flen också. Solenergi har tre marknads-
områden, solceller som skapar el, solfångare som värmer vatten 
och det som kallas för off grid som passar till exempel i en 
sommarstuga där man kan sätta upp två paneler som kan ladda 
batterier och om man har pool är solfångare perfekt. Vi jobbar 
med alla tre segmenten.

Ove har ett brett nätverk av installatörer, grossister, ekonomer, 
IT-konsulter och en elfirma. När en kund ringer åker han ut 
och gör alla mätningar och beräkningar innan beställningen 
mejlas till grossisten i Dalarna som sätter ihop en komplett sats 
som levereras direkt till kunden. 

 – Panelerna är bara att skruva fast och koppla in till en växel-
riktare som omvandlar likström till 230 volt växelström. Den 
ser till att göra exakt 230 oavsett om det är mycket eller lite sol, 
säger Ove och understryker att det är viktigt att auktoriserade 
elektriker sköter installationen för att undvika olyckor.

Kortfattat kan man säga att när solceller tillverkar mer el än 
vad som används i huset eller verksamheten säljs den överflö-
diga elen till elleverantören. När det fattas el köps den tillbaka. 
Som att man har två elleverantörer, den ena är dina solceller, 
den andra är elleverantören. Privatpersoner får inte sälja mer el 
än vad de köper per år, annars klassas de som elproducenter.

– En villa av standardstorlek tjänar in investeringen på cirka 
100 000 kronor över ungefär 12 år, efter det har man gratis el. 
En stor lantgård tjänar in det på mindre än tio år. 

Underhållet av panelerna är minimalt.

– De sköter sig själva och kan sitta 30 till 40 år. Den äldsta  
anläggningen jag vet sitter i Stockholm sedan mitten av  
80-talet, den visar att panelerna nästan inte tappat något alls 
i effekt, kanske någon enstaka procent. Den svaga länken är 
växelriktaren, den behöver bytas efter kanske 15 år.

Den som investerar i solenergi kan också ta del av en skatte- 
reduktion.

– Hittills har man fått 20 procent i bidrag från staten, men i 
höst kommer ett nytt system som mer liknar rotavdrag. Innan 
fick man ansöka, nu kommer det dras av direkt på räkningen. 
Som tidigare kommer man att få 60 öre per kwh i skattereduk-
tion för såld el.

Flens Bostad har också slagit in på solcellsspåret, bolagets sty-
relse ser det som en miljö- och klimatinvestering för framtiden. 
2014 kom de första panelerna upp på en fastighet på Salsta- 
gatan och till dags dato finns totalt 382 paneler på plats. 

Magnus Ornhammar

Högtryck för solenergin 
Intresset för att utnyttja den energi solens strålar ger ökar hos både företag och privatpersoner. Det 
innebär bråda dagar för Ove Fredriksson, grundare av Flens Solel AB.

Ove Fredriksson och George Artin får många uppdrag till företaget Flens Solel AB. 
Här syns en del av de nyinstallerade panelerna på ett industritak.

De många panelerna vägs ner av tunga stenblock för att ligga på plats.
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Lars Ivarsson är verkstadsmekanikern från Eskilstuna som 
numera lever pensionärsliv i Malmköping. Men här handlar 
det inte om att sitta på en parkbänk och mata duvor. Nix, här 
handlar det om att driva ett – på flera sätt – eget museum. Som 
lockar folk från när och fjärran, besökare kommer till och med 
från länder som Indonesien, Frankrike och Ungern.  

– När jag var elva år och var på sommarlov uppe i Hälsingland 
fick jag tre gamla strykjärn av min mormorsmor. Och på den 
vägen är det…

Lars syster äger fastigheten på Landsvägsgatan 13 där det tidi-
gare var en speceriaffär. Deras mamma intog sedan affärsloka-
len där hon sydde och sålde Sverigedräkten fram till för åtta år 
sedan. 

– Lokalen stod tom ett tag och efter att ha velat hit och dit slog 
jag till och öppnade strykjärnsmuseet. Då hade jag runt 500 
strykjärn förvarade lite här och där, minns Lars.

Men det blev snart tredubbelt upp.

– En galenpanna på Lidingö hörde av sig och undrade om jag 
ville ha 1 500 strykjärn som stod staplade i hans pannrum. Det 
gick åt både lyftkran och en stor lastbil för att frakta hit den 
fyra ton tunga lasten.

Du säger att mannen i Lidingö var en galenpanna. Med tanke 
på att du själv nu har 2 000 strykjärn, hur är det med ditt eget 
intellekt?

– Inga kommentarer. Men det vore kanske lite enklare att samla 
frimärken, flinar han.

Den som ruskar på huvudet åt en man som proppar ett mu-
seum fullt med strykjärn, från världens alla hörn, har inte det 
öppna sinnelag som behövs för att få sig en riktigt intressant 
stund. Med Lars som kunnig och engagerad ciceron.

– Titta här! Här har vi mitt äldsta strykjärn från 1600-talet. Då 
stack man in ett varmt lod på det här viset. Men det finns fak-
tiskt mycket äldre än så. Det första dokumenterade strykjärnet 
användes redan på 300-talet efter Kristus. 

Vi går runt i lokalen och Lars plockar fram den ena rariteten 
efter den andra.

– Här har vi ett bensinstrykjärn från Australien. En potentiell 
brandbomb. Fullkomligt livsfarligt!

Gamla lokala strykjärn tillverkade i Hälleforsnäs, Åker och 
Eskilstuna. Strykjärn till dockskåp, slipsstrykjärn, hopfällbara 
resestrykjärn, biljardbordsstrykjärn, märkliga strykbrädor, 
strykjärnunderlägg av ståltråd tillverkade av luffare… 

Uppfinningsrikedom genom seklerna. Det upplever du hos 
Lars Ivarsson. På Strykjärnsmuseet i Malmköping. 

Ulf Bertilsson
 

Samtliga foton: Anders Nilsson

Här kan man inte vara 
strykrädd
Malmköping har ett glödhett museum. Glimtens stryktåliga reportageteam 
har träffat Lars Ivarsson och tittat runt bland hans två tusen strykjärn.

Ett bensindrivet strykjärn från Australien, som kan liknas vid en brandbomb.

Nej, Lars svingar inte ett svärd mot fotografen – han visar ett slipsstrykjärn.

Ett museum i Malmköping med hyllorna fulla av strykjärn.

Fakta
Lars Ivarsson bor ovanpå sitt Strykjärns-
museet i Malmköping. Han öppnar oftast 
med kort varsel, förutsatt att man hör av 
sig på telefon eller via mejl.
Han kan även ordna strykjärnscurling när 
det är is på Hosjön. Ett prestigeladdat 
vandringspris tillfaller segraren.
Läs mer på www.strykjarnsmuseum.n.nu

Lasses stryktips1. Satsa på ett ångstrykjärn.
2. Philips strykjärn är bra  och hållbara.3. Om tyget exempelvis är vadmal, stryk medhårs.
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Hållbar samhällsnytta
för nuvarande och
kommande generationer.

Vi levererar ditt dricksvatten och omhändertar ditt avloppsvatten och hushållsavfall. 
Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.
Läs mer om våra tjänster och vad som hänt under föregående år på sormlandvatten.se.

Bli kontaktperson!
Har du ett engagemang för andra människor ,

utrymme i din vardag och är över 18 år? 

 

 

Då tycker vi du ska söka uppdrag som kontaktperson. Du får hjälpa en person 

till ökad självständighet och en betydelsefullare vardag – din främsta uppgift 

är att vara en god vän. Vi söker kontaktpersoner i alla åldrar med olika

bakgrunder , erfarenheter och intressen. Kan du andra språk än svenska är 

det toppen , men inget krav!

Läs mer på: flen.se/stod-omsorg eller ring 0157 - 43 08 31 / 0157 - 43 08 36.
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Välkommen in på biblioteken 
i Flens kommun!
Öppet för riskgrupper
På Flens bibliotek har vi öppet för riskgrupper kl 9-10 varje måndag, tisdag, torsdag, fredag. 

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.

Har du en PIN-kod?
Med en PIN-kod kan du logga in i vår bibliotekskatalog bookitpub.flen.se för att reservera böck-
er eller låna om dem du har hemma. Du behöver också en PIN-kod för att kunna låna e-böcker 
och e-ljudböcker på sormland.elib.se, och genom appen Biblio.
Om du inte har en PIN-kod, eller om du har andra frågor, kontakta ditt närmaste bibliotek så 
hjälper vi dig.

- Känn dig som hemma, säger Jane 
Nordrup
Trivsamt, generöst och ombonat ja, en 
oas av hemtrevnad och nyskapande.

I den gamla snickerifabriken i Ske-
bokvarn huserar numera Jane och Bengt 
Nordrup med Alla Tiders byggnadsvård 
med tillhörande och väl utvalda pro-
dukter för att tillgodose både proffs och 
hemmafixare.

-De partners vi valt att samarbeta med 
är unika, de håller hög kvalitet och 

sätter fokus på miljökrav och sunda hus, 
berättar Jane. Vi har lång erfarenhet och 
besitter stor kunskap både i hantverket 
och försäljning.
Välkommen att njuta av återskapade 
förslag på gamla golv och renoverade 
fönster, bra färgval i kombination med 
tapeter och snickerier. Här hittar du både 
praktiska och vackra ting med betoning 
på att du som kund ska känna glädje 
över ditt köp, inte bara en sommar utan 
hela livet. Fler och fler kunder inser och 
förstår värdet av att satsa på kvalitet - du 
har inte råd med annat! 

-Resan från idé till färdigt hantverk är 
ibland lång, fortsätter Jane. Med mål-
medveten kund med klara idéer är det 
en glädje att tillsammans hitta lösningar 
som passar både vision och plånbok.
- Vårt mål är att utnyttja varje meter i 
byggnaden. Vi planerar och rustar en bit 
i taget. Att låta konstnärer ställa ut och 
ha popup- försäljning med spännande 
alster. Ölbryggeri i föreningsform. Besök 
av kändiskock - prata - prova och smaka 
på.  Fik - festvåning.  Vår oas - det gröna 
besöksmålet. Hit ska kunderna kom-
ma för att få råd och tips och bolla sina 
renoveringstankar, en inspirationskälla 
helt enkelt!

Alla Tiders Skebo håller kurser i fönster-
renovering steg för steg, pappspänning 
med praktiskt arbete varvat med teori 
samt marmorering och ådring. 
I en hörna på butiksplanet står en fin fri-
sörstol, hit kan man också komma  för att 
få en ny frisyr. Jane berättar att frisöryr-
ket är ett bra och roligt komplement till 
allt det övriga på Alla Tiders Skebo. Ett 
besöksmål med extra allt!

Elisabeth Holmberg
Flens Turism

Företagsfakta… visste du att?
Alla Tiders Skebo - Byggnadsvård och färghandel.
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Evenemang

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

RURIK - INSTÄLLT! Evenemanget 
flyttas till juni 2021. 
Teater Klämman, Fridals gård
Unik händelse! Den första gitarrfestivalen för 
7-strängad rysk gitarr kommer till Europa, 
tidigare bara i USA. Mitt i Sörmland landar 10 
konsertgitarrister på detta unika instrument. 
Föreläsare/Artisterna kommer från USA, 
Ryssland, Serbien, Norge, Tyskland, Portugal, 
Sverige.
Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 
 
 
 
 

Flens bowlingcafé 
18, 25 september och 2, 9, 16, 23 oktober 
16-20, Hammarvallen 1 
After Work med mat, dryck och bowling.  
Kan inte bli bättre. 
Tel: 070-237 99 57 
Arrangör: Flens Bowlingcafe 

Centrum Kyrkans Estlandshjälp 
18, 25 september och 2, 9, 16, 23 oktober  
10-12, Götgatan 10 
Centrum Kyrkans Estlandshjälp i Flen. Insam-
ling av prylar för vidare befordran till Estland. 
Tel: 073-926 87 45 
Arrangör: Centrumkyrkan  

9 konstnärer från Island 
19 september, Konstgalleriet  
Hälleforsnäs 
9 konstnärer från Island visar skulptur och 
måleri  19/9  -  22/11. 
Konstgalleriet Hälleforsnäs har glädjen att 
visa en spännande utställning med konst från 
Island. Pga Coronapandemin öppnar utställ-
ningen utan vernissage och utan deltagande 
konstnärer. Öppet tor-fre 11-17, lör-sön 10-14. 
Välkomna 
Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun 

Bluegrassjam på Klämman 
26 september och 24 oktober 17-23,  
Teater Klämman, Fridals gård 
Teater Klämman håller öppet för dig som vill 
samlas och spela bluegrass/oldtime. Nivån på 
musikerna som samlas vid ett bord i salongen 
varierar, från nybörjare till mycket avancerade 
utövare. Naturligtvis kan du som inte spelar 
komma och lyssna! Tel: 073-59 97 692 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Svamputflykt med Naturskydds-
föreningen 
27 september 10-10:30, Samling  
Amazonplan Flen 
Dags igen för en utflykt med svampexperten 
Patrick Björck som kan det mesta om svam-
par. Ta med svampkorgen och fika. Samling 
vid Amazonplan i Flen kl. 10.30, troligen 
vidare till Brogetorps Skogen. 
Tel: 070-593 09 93.  
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen  
 
 
 
 

15 september - 25 oktober 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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OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 26 oktober måste  

det skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast måndag 5 oktober.

Hela Konkarongen 
28 september, Mellösagården 
Hela Konkarongen, nyskrivet Musikdrama.  
Av och med deltagare från Sörmland.  
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Akvareller - Carina Sundin 
29 september 10:00, Flens Biblioteks 
Gallerirum 
Carina Sundin , visar akvareller i Flens biblio-
teks Gallerirum t.o.m. 17/10. 
Samma öppettider som biblioteket. 
Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun 

Träningsdag med Sabina Dufberg 
3 oktober, Hammarvallen 1-9 Flen 
Träningsdag med Sabina Dufberg! 
Sabina har lång erfarenhet av att leda andra 
inom träning. Med bred erfarenhet och 
ambitionen att dela med sig av sin kunskap 
kring träning, kost, mindfulness och att hitta 
balans i livet för en hållbar livsstil är Sabina en 
eftertraktad profil. 
Tel: 073-322 34 44 
Arrangör: Matmattes Catering Flen

RPG-Gemenskap 
6 oktober 14, Götgatan 10 
RPG-Gemenskap med blandat program, 
samvaro och kaffeservering. 
Tel: 0157-121 05 
RPG/Centrumkyrkan/Bilda 
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda  
 
 

Vandring vid Malma Kvarn med 
Naturskyddsföreningen Flen 
11 oktober 10:30, P-plats Malmköpings 
camping 
Följ med Naturskyddsföreningen Flen på en 
vandring vid Malma Kvarn 
Tel: 070-593 09 93 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen 

KURIOSO 
20 oktober 10, Flens Biblioteks Gallerirum 
KURIOSO - en konstfestival för barn. Utställ-
ningen innehåller barns egna bilder om vårt 
samhälle och boendemiljö. Ett samarrang-
emang mellan Sörmlands museum, Flens 
kommun, Barn Bildarkivet och Rädda barnen. 
Pågår t.o.m. 7/11. Bibliotekets öppettider. 
Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun
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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

Jag växte upp i finska Lappland, i den lilla byn Tervola. Eftersom jag 
inte var någon utpräglad plugghäst gällde det att hitta ett arbete 
efter grundskolan. Men jobb rådde det stor brist på där uppe.

Hade en kusin i Hälleforsnäs och när jag var nitton bestämde jag mig för att  
åka till henne och söka jobb i Flens kommun. Det var förstås ett tufft beslut att  
dra iväg från familjen alldeles själv. Men jag är rätt framåt av mig och tvekade 
egentligen aldrig. Bära eller brista…

Min lyckliga stjärna såg till att jag fick ett industrijobb och en lägenhet inne i  
Flen nästan direkt. 1992 var jag less på att jobba inomhus hela tiden och såg  
en annons att Svenska kyrkan sökte en kyrkvaktmästare. 

Det var bara gubbar i kyrkoherdens rum och första frågan var:  
Är du medlem i Svenska kyrkan?’

Det var jag inte och svaret blev följaktligen ’nej, tyvärr’. Insåg i samma ögonblick 
att det var kört och unnade mig därför att slänga ur mig: ’men jag tror att jag 
städar och klipper gräs lika bra för det’.

Märkligt nog fick jag jobbet. Kanske var det just för att jag visade lite mod och vå-
gade ge svar på tal? Hur som helst har jag nu jobbat i Flen, Hyltinge och Helgesta 
församling i 28 år och stortrivs med mina arbetsuppgifter, som innebär att jag är 
mer ute än inne. För övrigt blev jag medlem direkt efter att jag blivit anställd.

Regnar det eller är 25 minus har jag ett så pass fritt arbete att jag kan jobba inne 
de dagarna och slippa bli dyngsur eller frysa ihjäl. Lokalvård, ommöbleringar, 
förrättningar med mera i Sparreholms och Helgestas församlingshem samt kyrko-
gårdsarbete i Helgesta är arbetsuppgifter som tillsammans gör en heltidstjänst.

Även om jag, som många andra är lite hemmablind, är Helgesta kyrka en fantas-
tiskt vacker plats invid den härliga sjön Båven. Kyrkan är också oerhört populär att 
gifta sig i. Det kommer brudpar från England, Irland, ja ända från USA. Och väldigt 
många från 08-området, utan några släktband till trakten. 

Kombon med vigsel i Helgesta och bröllopsmiddag och övernattning på Rockel- 
stad slott lockar folk från när och fjärran. Även om det tyvärr har blivit många 
avbokningar i år på grund av corona-viruset.

Pandemin har även inverkat på församlingens och kyrkokörernas verksamhet, som 
just nu ligger i träda. Men förr eller senare kommer det igång igen, förhoppnings-
vis så snart som möjligt. Första advent utan kyrkokören är ju en riktig halvmesyr.

Många har under årens lopp undrat vad jag kallar hemma, Sverige eller Finland? 
Idag kan jag utan prut säga Sverige. Det är här jag har bott i största delen av mitt 
liv och det är här jag bildat familj och skaffat barn. Men visst, jag åker ofta hem 
(hoppsan) till Finland och besöker mina tre syskon med familjer, som numera alla 
bor i Helsingfors.

När jag får frågan om jag hejar på Finland eller Sverige i hockey-VM svarar jag  
att det struntar jag fullständigt i. Idrott är totalt ointressant, Finnkampen och 
hockey-VM, nej tack.

Finnarna är melankoliska och rakt på. Svenskarna är lite mindre melankoliska  
och inte lika rättframma. Men likheterna mellan folkslagen är fler än skillnaderna. 
Och som sagt, jag trivs väldigt bra i Sverige.

Berättat för Ulf Bertilsson

”

Tuula Fäldt
”Brudpar från hela världen 
kommer hit till Helgesta”
Som nittonåring lämnade Tuula Fäldt arbets-
lösheten i norra Finland för att söka jobb i 
Sverige. Hon hade en kusin i Hälleforsnäs  
som gjorde att hon sökte sig till Sörmlands 
hjärta. Tuula bor nu i Sparreholm, jobbar  
på kyrkogården i Helgesta sedan många år 
tillbaka och stortrivs med det.   

Namn:  Tuula Fäldt. 

Ålder:  60 

Bor:  Villa i Sparreholm. 

Familj:  Sambon Henrik, vuxna barnen Kim  
och Nicklas, gråmelerade katten Molly. 

Arbete:  Kyrkvaktmästare. 

Fritid: Älskar att ligga i soffan och titta på  
filmer. Besöka syskonen i Finland.
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