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et har länge låtit att korsord är bra hjärn-
gympa och att knåpa med mindre ordgåtor 

ökar ordförrådet. Jag kan bara hålla med och 
glädjande berätta att vi i detta nummer för första 
gången publicerar ett korsord i tidningen. Du 
finner det på sista sidan medan lösningen presen-
teras i nästa nummer. 

Jag vill hävda att korsordskunskap är en färskva-
ra. Likt konditionen som lätt blir lidande om du 
undviker att röra på kroppen på ett tag, kan det 
ta lite tid att komma in i rytmen som krävs för att 
brottas med orden. Speciellt de små orden, som 
förmodligen kommer till användning mest i just 
korsordslösande, är bekväma att ha instinktivt.

Min mor var en flitig korsordslösare. Mången 
gång såg jag henne uppkrupen i soffan, med en 
kopp te och knäckebrödsskivor med överdrivet 
många ostskivor på, med näsan i någon av kvälls-
tidningarnas stora helgkorsord. Jag satte mig 
gärna vid hennes sida, greppade en annan tidning 
och valde ett lättare korsord att försöka bemästra. 
I relativ tystnad men i absolut mys satt vi där och 
tänkte på ord och ledtrådar. Tystnaden bröts när 
hon stötte på patrull och behövde rådfråga, men 
oftast var hon överlägset bäst utan min välvilliga 
men undermåliga assistans.

Men det finns som vanligt mycket att ta del av i 
Glimten förutom korsord. Jag tipsar gärna om 
artikeln om Malmaskolan på sidan 5 som handlar 
om hur livet på skolan ter sig efter beslutet att 
lägga ner mellanstadiet inför årets hösttermin. 

Vidare bjuder vi på en trevlig insyn i livet i  
Bettna (sid 14-15), berättar om Familjecentralen 
(sid 6-7), om gång- och cykelvägar (sid 17)  
samt om naturreservatet som föreslås bildas i  
Nybbleskogen (sid 9).

Med önskan om trevlig läsning – och lösning –  
i höstmörkret!

 
 
 
 
Magnus Ornhammar
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Familjehem sökes!
Flens kommun är i stort behov av familjehem som 
kan tänka sig ta emot barn och unga i åldern 0-18 
år. Vi söker familjer som kan skapa en trygg vardag, 
goda förutsättningar för barn i behov av placering.  
Vi erbjuder ett spännande och givande uppdrag.
Kanske är det just du och din familj som behövs, 
anmäl ditt intresse på www.familjehemsverige.se eller 
om ni har frågor kontakta oss via familjehem@flen.se, 
0157-430369, 0157-430370.

Frutorps gamla deponi sluttäcks
Kommunen slutade under 2007 att ta emot avfall på 
den gamla deponin vid Frutorp. Enligt ett beslut från 
Länsstyrelsen i Södermanland 2014 ska deponin vara 
sluttäckt senast under 2024. En deponi sluttäcks för att 
göra den tätare så att den inte ska släppa igenom så stora 
mängder vatten. Därmed lakas inte ämnen från de depo-
nerade soporna ur i samma omfattning som de annars 
riskerar att göra.
Kommunen har under våren handlat upp sluttäcknings-
arbetena och under september månad har EWGroup AB 
etablerat sig vid deponin för att påbörja arbetet.

Kommunen tackar alla bidragande 
aktörer för en fin Hälsovecka! 
Vi hoppas du vågade testa något nytt denna vecka och 
därmed har sått ett frö för nya goda vanor inför hösten 
och vintern. Och glöm inte att testa en av kommunens 
nya aktivitetsrundor! Läs mer om dessa på sidan 20.

Second hand på Götgatan
I januari 2020 startade Sonja Nordin Kannans Second hand 
som ligger på Götgatan 7 i Flen. Hon uppmanar alla att inte 
slänga saker på tippen utan istället skänka dem. I butiken tar 
Sonja emot det mesta, möbler, tavlor, husgeråd, speglar, mattor, 
skor, kläder, kuddar, böcker och så vidare. Vad hon inte tar 
emot är uppslagsverk, underkläder, sovkuddar eller täcken.  
I butiken har hon hjälp av ett gäng glada damer i pensions- 
åldern som hjälper till helt ideellt.
 
Vill du skänka saker är öppettiderna måndag och tisdag  
mellan klockan 14 och 17.
 
Butiken är öppen för försäljning torsdag och fredag mellan 
klockan 12 och 16 samt på lördagar från klockan 10 till 13. 
 
Butikens överskott skänker Sonja till Barncancerfonden och 
Operation Smile.

Smått & Gott

Gnuggar geni- 
knölar i Bettna

Klappjakt 
Till årets Julmarknad i Malmköping kommer en stor förändring  
att ske, hälsar ordförande Göte Johansson, Malmköpingsortens 
Hembygdsförening.
– Istället för säljande knallar och musik på Hembygdsgården,  
kommer vi tillsammans med lokala affärsmän att ordna en liten  
lättsam frågesport med final och prisutdelning på Hembygdsgården.
Håll ögonen öppna! Mer information på vår hemsida, lokala anslags-
tavlor och på Facebook.
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Vandringarnas syfte är att identifiera och åtgärda platser 
som upplevs otrygga eller bedöms vara osäkra. Dessa 
upptäckter görs i samverkan mellan olika verksamheter 
och i dialog med invånare som bor i och känner till det 
berörda området.

Målet är att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

Flens kommun kommer under hösten/vintern att  
genomföra 4 st trygghetsvandringar i kommunen.  
Först ut är Hälleforsnäs och Flens tätort. 
 
Vill du vara med och vandra i Hälleforsnäs den  
9 november? Kontakta då bygderådet på e-post:  
halleforsnasbygderad@gmail.com 
 
Vill du vara med och vandra i Flens tätort/Salsta den  
2 november? Kontakta kommunens brottsförebyggande 
samordnare på e-post: jessica.ekermann@flen.se 

Grannsamverkan
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden 
mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad upp-
märksamhet från de boende i området samt kunskap om hur 
man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och 
öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. 
Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i 
ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och 
samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i 
området och har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger 
också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man före-
bygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Är du intresserad av att gå med i eller starta upp  
Grannsamverkan i ditt område?
Kontakta då områdespolisen på:  
grannsamverkan.kfv@polisen.se 

Trygghetsvandringar

Skydda dig mot bostadsinbrott 
• Tänd lampor, gärna även inne i huset
• Parkera en bil på uppfarten
• Ta hand om eventuell post i brevlådan
• Ta ett varv runt grannens tomt på kvällspromenaden
• Lås ytterdörren även om du är hemma
• Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster
• Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att 

tjuven inte kan använda dem
• Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan  

användas för att nå olåsta eller öppna fönster
• Gå med i Grannsamverkan

Visste du om att det pågår ett trygghets-
projekt för att öka trivseln och tryggheten 
i Flens centrum?

Tillsammans med fastighetsförvaltare och 
företagare i centrum jobbar kommunen 
med att ta fram organisationen för en 
platssamverkan. Arbetet leds av stiftelsen 
Tryggare Sverige och har beviljats projekt-
medel från Leader Södermanland.
En handlingsplan har tagits fram och en 
avsiktsförklaring är under framtagande.  
Förhoppningen är att organisationen kan 
vara på plats till årsskiftet.
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni togs beslutet 
att avveckla årskurs 4-6 på Malmaskolan. Beslutsunderlagets 
springande punkt är att Malmaskolan har haft stora svårigheter 
att rekrytera elever till mellanstadiet sedan Europaskolan öpp-
nade sin skola tvärs över skolgården.

Men den som tror att Malmaskolans rektor Axel Lagergren 
Jernselius med personal reagerar med uppgivenhet tror fel, 
istället har man vänt omorganisationen till något positivt.

– Det kändes tråkigt utifrån att vår mellanstadieverksamhet 
fungerade bra och inte minst tyckte vi om våra fina elever. Jag 
vill även tillägga att vi är ledsna för att vi av ekonomiska skäl ser 
att goda medarbetare sagts upp eller flyttar till andra enheter. 
Men samtidigt var det väldigt ansvarsfullt och modigt av både 
förvaltning och politiker att ta det här beslutet, säger Axel och 
utvecklar:

– Sedan Europaskolan etablerades såg vi segregation, elever hos 
oss hade annat modersmål än svenska och eller väldigt stort 
behov av stöd. Det blev en ohållbar situation att ha två mel-
lanstadieskolor i ett litet upptagningsområde men nu går barn 
med olika modersmål i samma skola och det är jättebra för att 
motverka segregation.

Rektorn befarar att barnens språkutveckling kan hämmas av 
uppdelning och understryker hur viktigt det är att de behärskar 
det svenska språket för att klara skolan. 

– Den gamla strukturen var också ohållbar eftersom vi aldrig 
visste hur många barn som skulle komma till nästa termin. Nu 
har vi helt andra förutsättningar att planera verksamheten från 
år till år, oförutsägbarheten och segregationen är borta och vi 
har bättre förutsättningar för en likvärdig skola.

På skolan finns 125 barn och 16 lärare där 94 procent av lärarna 
är legitimerade. De två lärarna från mellanstadiet är kvar på 
skolan, däremot har de minskade resurserna inneburit att man 
tvingats säga upp några anställda och erbjuda några andra 

tjänster i kommunen. Detta 
rör främst elevhandledare och 
barnskötare, inga legitimerade 
lärare.

Fritids har flyttats och blivit en 
naturlig del av skolan samtidigt 
som det fortfarande är en egen 
del. Att lokalerna finns i nära 
anslutning gör att man kan an-
vända fritids lokaler även inom 
skolans ramar. 

 – Detta är min tredje skolstart 
som rektor och den i särklass 
bästa. Jag tror att skolan som 

helhet blir mer sammanhållen och tydlig. Ett litet mellansta- 
dium stretchar ändå ut resurserna eftersom man måste till-
handahålla allt till få barn. Nu har vi tre arbetslag som jobbar 
naturligt tillsammans.

Den tidigare konkurrenssituation mellan Malmaskolan och 
Europaskolan är borta.

– Tack vare det ökar möjligheten att samarbeta med dem. Vi 
har från första början haft en jättebra relation med Europasko-
lan och ser fram emot att kunna samarbeta mer. 

Malmaskolan är väldimensionerad för lågstadieverksamhet 
med lekytor som är väl anpassade för yngre elever. Dessutom 
jobbar man med att bygga ut den vuxenledda rastverksam-
heten.

– Vi har haft väldigt få kränkningsärenden, vilket pekar på att 
tryggheten ökar, det tror jag beror på att vi kan koncentrera 
resurserna. Det är även tryggt för barnen att ha ett eget lågstadi-
um där bara yngre elever går och vi har små klasser med 15 till 
16 elever per grupp. Den nya strukturen blir mycket bättre för 
alla barn i Malmköping, det är jag säker på, säger Axel Lager-
gren Jernselius.

Bettna skola, där Axel också är rektor, berörs inte av denna 
omorganisation.

Magnus Ornhammar

Nya tider för Malmaskolan
Sedan starten av höstterminen 2020 är Malmaskolan en F-3 skola med klasser 
från förskola till årskurs 3. Mellanstadiet är avvecklat, en förändring som gett 
skolan ny vind i seglen.

Malmaskolan i Malmköping är numera en F-3 skola.

Axel Lagergren Jernselius, rektor  
Malmaskolan och Bettna skola.
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Familjecentralen inhyser en rad olika verksamheter i det nyre-
noverade huset på Storgatan mellan allaktivitetshuset Skjortan 
och Bildningscentrum Stenhammar. Familjecentralen vänder 
sig till familjer som väntar barn och vårdnadshavare med barn 
som inte börjat i förskoleklass.

Verksamheten vilar på fyra ben, familjestöd, barnmorskemot-
tagning, barnavårdscentral (förkortat BVC) och öppen förskola. 
Här jobbar distriktssköterskor, barnmorskor, undersköterskor, 
socionomer, förskollärare och en kulturtolk. Dessutom görs 
regelbundna besök av logoped, psykolog och läkare.

Barnmorskemottagningen drivs av Region Sörmland och det 
gör till stor del även barnavårdscentralen, men den sistnämnda 
har även en unik sammansättning eftersom personal från den 
privata Vårdcentralen Centrum också jobbar här. Familjestö-
det administreras av Flens kommuns socialförvaltning medan 
barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen ansvarar för den 
öppna förskolan. 

Det är helt enkelt en bred gemensam satsning från flera aktörer 
för att ge bästa möjliga helhetsperspektiv på familjen, med 
fokus på barnets livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt, 
socialt och pedagogiskt perspektiv.

– En fördel med att ha allt samlat är att kunna följa med från ett 
tidigt stadium av graviditet, och även innan med till exempel 
preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning, 

genom BVC till förskola och familjestöd om man behöver det. 
Vi tar hand om kvinnan genom nära hela livet, från den unga 
flickan till över 70 år, säger en undersköterska som jobbar på 
barnmorskemottagningen.

När Glimten hälsar på en måndag i september är det morgon-
fika för personalen på bottenplan. Kvintetten runt kaffekoppar 
och knäckebrödsmackor är rörande överens om att flytten till 
de välanpassade lokalerna, som personalen också fått vara med 
i planeringen av, har blivit ett lyft för besökare såväl som för 
personalen.

– Vi på BVC får uppbackning mycket bättre nu i och med att vi 
har en familjestödjare här, det är jättepositivt för vår del. Hon 
följer med på hembesök hos nyfödda och sedan vid åtta måna-
der och enskilda besök om man vill ha, säger en av distrikts-
sjuksköterskorna.

På BVC utgår man alltid från familjens och barnets behov och 
följer barnhälsovårdens basprogram. Där ingår bland annat 
erbjudande om hembesök med familjestödjare, utvecklingsbe-
dömningar och vaccineringar upp till skolstart.

– Nu kan vi träffa föräldrarna igen om de kommer till öppna 
förskolan och inte bara se dem vid besöken på BVC. De vet att 
vi finns här, det blir låga trösklar och lätt att komma in och stäl-
la sina frågor. Det är lättare för familjerna att knyta kontakter 
och för oss att lotsa vidare, låter en annan kommentar.

Med familjens och barnens behov i fokus
Helhetslösningen familjecentral, som erbjuder ett brett utbud under 
ett och samma tak, har fått fotfäste i alla de sörmländska kommu-
nerna. Familjecentralen i Flen har nu varit öppen i strax över ett år.

Familjecentralen invigdes i september 2019.

Fakta
Familjecentralens mål
• Stärka det sociala nätverket
• Erbjuda lättillgängligt stöd
• Förebygga och tidigt upptäcka 

ohälsa genom insatta hälsofräm-
jande insatser

• Erbjuda ett mötesklimat som 
inbjuder till delaktighet

• Vara ett kunskaps och informa-
tionscentrum i Flens kommun för 
målgruppen

• Vara en naturlig mötesplats för 
och utveckla en god service åt 
målgrupperna

• Vidareutveckla kommunens, Re-
gion Sörmland BVC och Centrum 
BVC insatser för barn i behov av 
särskilt stöd.
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Med familjens och barnens behov i fokus

Man kan välja att träffa familjestödjare ensam, som par, eller 
ta med sig någon annan person. Samtalen är kostnadsfria och 
tystnadsplikt råder, familjestödjaren för heller inga journaler 
eller register över vem som kommer till mottagningen. Föräld-
rar till barn 0-6 år som känner osäkerhet eller oro över sin roll 
som förälder, kring sitt barn eller sin familjs situation, kan boka 
tid för samtal med familjestödjare.

Coronapandemin har såklart påverkat även verksamheten på 
Familjecentralen, inte minst på öppna förskolan. 

– Vi hann precis komma igång ordentligt när coronan kom. Då 
ändrades förutsättningarna totalt, från april till september var 
vi ute i Sveaparken hela tiden och fokuserade på utomhuspeda-
gogik, hälsa, vikten av rörelse, motion och bra kost. Nu har vi 
lite startat om med nya riktlinjer kring hur många man får vara 
samtidigt på öppna förskolan och hur många besökare man får 
ta in. Vi har följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger en 
förskollärare.

Tillgängligheten och samarbetet mellan olika yrkeskategorier 
på öppna förskolan ska bidra på ett positivt sätt för barnen 
och vårdnadshavarna och stärka familjerna. Den är öppen 20 
timmar i veckan med vissa tider avsedda för vårdnadshavare 
med barn i ålder 0-6 år och vissa tider för de yngsta barnen 
0-18 månader. 

En målsättning är att stärka det sociala nätverket kring familjer-
na med fokus på både de som bott länge i Flens kommun men 
även de som är nyinflyttade. För att förbättra samarbetet med 
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska arbetar en 
kulturtolk på öppna förskolan.

Utöver ordinarie öppettider erbjuder öppna förskolan också 
möjlighet att träna svenska vid tre tillfällen i veckan tillsam-
mans med en suggestopedilärare. Nu i höst inleds ett samarbete 
med familjecentralerna i Katrineholm och Vingåker kring mu-
sik och sång från olika delar av världen. Sång på gång erbjuds 
vid ett tillfälle i veckan.

Magnus Ornhammar

Fakta
Telefonnummer
Öppna förskolan: 0157 - 43 06 63
Mödrahälsovård: 0157 - 185 16
BVC Flens vårdcentral: 0157 - 185 05 / 
0157 - 185 27 / 0157 - 185 96
BVC Centrum: 0157 - 426 08
Familjestödjare: 070 - 169 97 85

På öppna förskolan får det under Coronatider max finnas tio individer samtidigt.
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Glimten tog en pratstund med Pernilla Hagström och Elisabeth 
Holmberg på Flens Turism och de ger båda intrycket av att 
turistsäsongen var lyckad.

– Den var absolut över förväntan. Det kändes lite oroligt inför 
säsongen men våra broschyrer tog nära nog slut redan vecka 30 
och det blev nog en bättre sommar än vi vågat hoppats på. För 
vår del, som är ute varje dag och möter besökare och aktörer, 
var det en utmaning i våras om hur besökarna ville vi skulle 
bemöta dem. Vill de vi kommer fram eller ska vi bara ställa upp 
ett bord och låta dem komma till oss? Men vi var mestadels 
utomhus och det löste sig ganska naturligt ändå, säger Pernilla.

Pernilla menar att flera företag haft en bättre juli och augusti än 
tidigare år men att säsongen kom igång lite senare än vanligt, 
förmodligen på grund av osäkerheten som corona pandemin 
drog med sig.

– De aktörer som har bra utemiljöer att erbjuda har också fått 
väldigt mycket gäster. Vi har även fått mycket frågor om utom-
husaktiviteter, fortsätter Pernilla.

Ett tydligt exempel på att semesterfirarna sökt sig till natur-
upplevelser är Sörmlandsleden. När sommaren började hade 
leden mellan 800 och 1 000 medlemmar som nu är uppe i 3 400 
(september), berättar Elisabeth.

– Besöksmål som Bruket, Lida Gård, Grinda gårdsglass och  
Sigridslunds café har haft riktigt mycket besökare, likaså  
campingen i Malmköping, Sagostigen, handelsträdgårdarna 
med flera. Kanotcenter, som även dom haft många besökare, 
där har gästerna bokat med kortare framförhållning än vanligt, 
säger Elisabeth och fortsätter:

– Många aktörer har varit duktiga på att hålla på anpassningar-
na och inte slarvat. Jag har väl aldrig sett så många flaskor med 
handsprit förut.

Ett trevligt initiativ som blev av under sommaren i Malmkö-
ping, var flera mindre loppisar. På 42 olika adresser kunde besö-
karna ”gå på loppis” hos privatpersoner, En succe!

2020 var året då svenskarna på allvar agerade efter deviserna 
”hemester” och “svemester”, helt enkelt att man semestrar i 
Sverige och då allra mest i närområdet.

– Hemester har verkligen slagit igenom, det var honnörsordet 
denna sommar. Det var mycket folk från de kringliggande kom-
munerna men också en del från till exempel Uppsala, Östergöt-
land och Stockholm, säger Elisabeth.

Av naturliga skäl har de utländska turisterna uteblivit, en kate-
gori besökare som gärna väljer semester på cykeln. Men även 
om det varit lite mindre cykelturism totalt sett har ändå många 

cyklister upptäckt en digital 
nysatsning.

– Vi har tagit fram en app som 
heter “Cykla i Sörmlands hjär-
ta”. Där kan man få tips på bra 
cykelturer och turerna har fått 
mycket beröm. Men vi är bara i 
början av detta och tar tack-
samt emot fler förslag på fina 
slingor som vi bygger vidare 
appen med.

Man kan snabbt nå appen via 
QR-koder som sitter på våra 
infotavlor, i våra besökskartor 
och på vår hemsida, visitflen.se, 
säger Pernilla.

Magnus Ornhammar

Turismsommaren  
i backspegeln 
Trots orosmoln på grund av coronapandemin summeras den gångna 
turismsommaren som väldigt god, åtminstone för de flesta aktörerna.

Sörmlandsleden var ett av de utflyktsmål som lockade massor av besökare under 2020.
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Naturreservat  
planeras i Nybble
Det tätortsnära området är 8,64 hektar stort, besöks frekvent och är beklätt av  
en talldominerad barrskog med höga rekreations- och naturvärden. Nu föreslås 
Nybbleskogen bli Flens första kommunala naturreservat. 

Alldeles inpå knuten ligger Nybbleskogen som 
erbjuder både trollskogsnatur och möjligheter till 
rekreation och friluftsliv. 

Friluftsliv och rekreation
Tio minuter från tågstationen uppe 
bakom vattentornet står Nybbleskogen 
och spejar ut över centrum. Tätortsnära 
natur är extra viktig att bevara eftersom 
den besöks ofta och därmed har större 
betydelse för folkhälsa och rekreation. 
Dessutom gynnar den turism och inflytt-
ning, erbjuder skolor och förskolor ett 
naturnära utflyktsmål samt angränsar till 
Sörmlandsleden. Ett populärt strövområ-
de helt enkelt. 

Viktiga naturvärden
Nybbleskogen är en viktig lokal för 
biologisk mångfald, som utarmas snabbt 
i både Sverige och världen. Genom en 

lång historia av orördhet har en stor 
artrikedom utvecklats tillsammans med 
de 150-åriga träden och den blockiga, 
varierade terrängen. Idag är skogen hem 
till flera rödlistade arter och signalarter 
som skvallrar om dess höga naturvärden. 
Duvhök, knärot, skogsalm, motaggs-
vamp, blåmossa, granbarkgnagare och 
spillkråka är bara några exempel. Som 
reservat ges området ett långsiktigt skydd 
som säkerställer den skogliga kontinu-
iteten som dessa skyddsvärda arter är 
knutna till.

Nybbleskogen ligger även i anslutning 
till gröna samband i vårt landskap, vilka 
skapar stråk av ekologiska sammanhang 
genom hela landskapsstrukturen. Det 
innebär att Nybbleskogen inte bara har 
ett egenvärde för den biologiska mång-
falden i Flen, utan även ett instrumentellt 
värde för den i hela Sörmland.

Görs Nybbleskogen till naturreservat 
kommer dess natur- och friluftsvär-
den ges ett starkare skydd. Bland annat 
genom förbud mot att tälta, elda och 
genomföra tävlingar eller lägerverksam-
het utan kommunens tillstånd. Därtill 
behöver olika åtgärder genomföras, som 
att ta ner granar som utgör en säkerhets- 
 

risk, öka andelen död ved och gallra lite i 
skogsbrynen. Allt för att skogen ska vara 
trygg att vistas i för både djur, natur och 
människor.
Information och kontaktuppgifter finns 
redan tillgängligt på flen.se.

Tomas Högberg
Miljöstrateg

Fakta
Måluppfyllelse
Tätortsnära naturreservat bidrar till flera av 
Sveriges friluftsmål genom att tillgäng-
liggöra naturupplevelser och skapa förut-
sättningar för rekreation och friluftsliv.

Att skydda tätortsnära natur pekas ut som 
en viktig insats för landets kommuner i 
uppföljningen av det nationella miljökvali-
tetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 
Etappmålet för biologisk mångfald säger 
att formellt skydd av skogsmark måste 
öka.

Att främja biologisk mångfald genom att 
inrätta reservat är lokalt prioriterat enligt 
flera av kommunens styrdokument.

1987 avsattes området som “gammel-
skog” med restriktiva skötselvillkor.
 
Arbetet med ytterligare skydd genom 
reservatsbildning har pågått i 13 år.
 
7 september 2020 beslutade kommun- 
styrelsen att skicka förslaget till reser-
vat på samråd fram till 15 november. 
Det innebär att kommunen tar emot 
inspel gällande förslaget från berörda 
aktörer. 

Efter att kommunen tar ställning till 
inkomna svar fattar kommunfullmäkti-
ge beslut om reservatsbildning framåt 
december - januari.

Nere till höger syns rundslingans  
blå markering, den kommer tydlig- 
göras och stigarna i skogen röjas  
och göras framkomliga. Dessutom 
ska informationstavlor upp, en  
parkering anläggas och gran- 
barkborreangrepp hanteras.
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KREATIVA HÖSTLOVET  
Just nu pågår höstlovet, ett skollov där Flens kommun ordnar en 
rad olika kreativa aktiviteter. Flens 
fritidsgårdar, biblioteken och 
kommunens fritidsanläggningar 
är öppna, även Kreativa stråket på 
Stenhammarskolan i Flen. På dessa 
arenor erbjuds en massa roligheter 
för barn och ungdomar! Brädspel, 
måleri, skridskoåkning, skriv dina 
egna  spökhistorier och testa på 
Street Art, bland mycket annat. 
Helheten presenteras här i Glimten, 
på hemsidan och i sociala medier. 

En av aktiviteterna under kreativa höstlovet 
är att bara prata. I Kreativa Fiket pratar Fan-
ny och Marie med de som vill om stort och 
smått; tankar om livet, om corona, oro och 
längtan och mycket mer. Pågår från kl 14 
under onsdagen, torsdagen och fredagen.

I Kreativa Stråket kan barn och unga 
testa mycket. Bland annat att jobba med 
mjölbatik tillsammans med konstnärerna 
Britt-Marie och Johanna. Spännande och 
med häftigt resultat. 

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM  
AKTUELL UTSTÄLLNING 
-  KURIOSO: VAR BOR JAG 2030? 20 okt–7 nov 2020 
Utställningen innehåller barns egna bilder av vårt samhälle som det såg ut förr, idag och i framtiden. Hur skulle deras boendemiljö  
se ut i framtiden om de själva fick välja? Välkommen att besöka Flens biblioteks gallerirum och lämna ditt bidrag! Hur tror du att  
framtidens städer och orter kommer se ut? Bilderna samlas sedan in och sparas av Svenskt Barnbildarkiv.

I år blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det visar att barn är egna individer med egna rättigheter som måste tas på allvar.  
2030 kommer 6 av 10 invånare i världens storstäder vara under 18 år! 

Utställningen är ett samarbete mellan Sörmlands museum, Flens kommun, Svenskt barnbildarkiv och  
Rädda barnen Lokalförening Östra Sörmland. Läs mer på www.kurioso.se 

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR 

-  HELENA ERICSON: LIVETS RÖRELSE 11 nov-5 dec 2020 
Helena Ericson har sitt hjärta i Hälleforsnäs, mitt i Sörmland. “Här hittar jag inspiration i bruksmiljön där järnet, 
vattnet och elden lämnat sina spår. Det inspirerar till mitt val av färger. Precis som jag gärna målar livets rörelse 
för att fånga glädjens ögonblick i motivet. Gärna med någon eller något i tankarna som väckt känslan som bara 
måste ner på pappret”. 

-   VINTERSALONG 12 dec 2020-30 jan 2021 
Välkomna att lämna in bidrag till årets Vintersalong! 1-2 verk per utställare, max 70x70 cm, alla tekniker utom  
video, film eller ljus som kräver teknisk utrustning. Verken ska vara monterade och klara för upphängning. Ingen 
jury eller avgift. Blankett ifylles på plats. Inlämning sker i Hörsalen, Flens Bibliotek tisdag 8/12 kl. 11-17.

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS   
Öppet onsdag - fredag 11-17, lördag - söndag 10-14
8 konstnärer från Island
visas under hösten tom  
22 november 

Konstgalleriet Hälleforsnäs, 
har glädjen att under 
hösten visa en spännan-
de utställning med konst 
från Island. 8 konstnärer, 
verksamma och boende på 
Island visar skulptur, textil 
och måleri.

”VINTER” 28 november-17 januari 2021
Samlingsutställningen ”Vinter” presenterar  
4 nya konstnärskap för galleriets besökare. 

Hans Björsson, Göteborg, och Johan Frid,  
Norrtälje, visar båda målningar i olja.

Ulla- Carin Winter, Sundsvall,  
grafik och Åse Frid, Norrtälje  
visar akvareller.

Vi ser fram en spännande  
vinter i galleriet!  Välkomna!

MUSIK PÅ FLENS BIBLIOTEK
7 november kl. 13: Gustav Andersson & Sofia Björklind, sång, piano och ukulele

“Jag blir så glad när solen skiner -Örhängen från 30-, 40- och 50-tal”

5 december kl. 13: Kulturskolan bjuder på julstämning

Konsertserien hoppas vi ska inspirera till nästa steg, ÖPPEN SCEN. 

Öppen scen är en möjlighet för nybörjare och etablerade scenkonstnärer -  både enskilda eller grupper att presentera sina talanger i 
teater, dans, poesi, musik eller varför inte i en monolog? För att boka in ett framträdande till ÖPPEN SCEN maila: kultur@edu.flen.se

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.

“Batikbild”
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Barn som intervjuar ett annat barn”
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BIDRAG 
Påminnelse till kommunens föreningar och till unga, 7-20 år!
Det finns två bidrag som går att söka under hela året.

Arrangemangsbidrag, riktar sig till lokala föreningar som an-
ordnar offentliga arrangemang inom kommunen. Ansökan med 
kostnadskalkyl ska vara Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen 
tillhanda senast en månad före arrangemanget. Ekonomisk- och 
verksamhetsmässig redovisning ska lämnas efter genomfört arrang-
emang. Förlusttäckningsbidrag. Villkor; Bidrag ges ej till offentliga 
danstillställningar.

Pengar i Påse, en enkel och snabb form av arrangemangsstöd till 
ungdomar 7-20 år.

Stöd kan sökas av föreningar med ungdomsverksamhet, enskilda 
personer eller en grupp av ungdomar för partipolitiskt och religiöst 
obunden verksamhet. Idén ska vara initierad av ungdomarna själva 
och rymmas inom inom kultur- och/eller fritidsområdet. Genomföran-
det av idén ska utföras av den eller de som sökt bidrag. Redovisning 
ska lämnas efter genomfört arrangemang/aktivitet. Bidragen prövas 
från fall till fall.

Ansökan görs på blankett som finns bland annat på fritidsgårdar, 
skolor, biblioteket och kommunens hemsida.
Ansökan skickas till:
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen 
Flens kommun 
642 81 Flen

FLENS ÅRLIGA LITTERATUR- 
FESTIVAL 14-22 NOVEMBER  
Lördagen den 14/11 startar årets litteraturfestival med 
det högtidliga öppnandet av förskolebarnens utställning 
på bibloteksfilialen i Hälleforsnäs. 

Därpå följer reading med text och musik i dialog, för-
fattarbesök, berättarslam, poetryslam, högläsning på 
flens bibliotek, teaterföreställning, poesi från Damaskus, 
pinfärskt romansläpp från Lars Hermansson, fabelläsning, 
dockteater, skräck i kolhuset, skrivarverkstäder tillsam-
mans med författare  och mycket mer. 

Hela programmet hittar du på www.flen.se eller om du 
vill, genom kulturenhetens nyhetsbrev och på sociala 
medier. Kommunens digitala evenemangsguide är också 
uppdaterad. På biblioteken hittar du tryckta programblad 
från och med november. 

Vi kommer  att ta in platsbokningar i förväg till flera av 
våra evenemang för att garantera att vi inte blir fler än 
tillåtet i tänkta lokal. Ta del av programmet redan idag 
och boka din plats, tillsammans gör vi det här till en 
sjutusan till litteraturfestival!

UTBILDNINGSINSATS FÖR DE KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA 
Under helgen 24-25 oktober anordnade Näringslivs- och Kulturenheten i Flens kommun en utbildning i VÄRDEMETODEN för de 
kulturella och kreativa näringarna. Linda Kowalski  Nordfors höll i kursen som var inriktad på olika affärsutvecklingsmetoder för att 
kunna utveckla och leva på sin passion. Linda är själv konstnär, entreprenör och affärsutvecklare av passionsdrivna organisationer 
inom både kulturen och hållbarhetsområdena. Hon har även ett regionalt uppdrag att bidra till områdets utveckling och varit  
engagerad i det nationella konventet Folk och Kultur.

Kursen genomfördes i Flen med nio entusiastiska deltagare.

DIALOGERNA FORTSÄTTER 
Kulturenheten bjuder in till en rad dialoger under hösten och våren. 
Över en kopp kaffe vill vi samtala om hur kulturområdet kan utvecklas  
i din trakt. Hur kan vi tillsammans skapa fler kulturupplevelser både  
att delta i, och ta del av. Under oktober besöktes Skebokvarn och  
Sparreholm. 

Under november ses vi i Bettna, på Bettnabaren  
tisdag 3 november kl 18.30 - 20.00 och i Mellösa  
på Café Bysmedjan tisdag 24 november samma tid.
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 

I vår besöker Hälleforsnäs, Malmköping, Vadsbro och avslutar i Flen. 

FRITIDSGÅRDARNA 
SPELKULTUR, E-sport i Flen
E-sport (elektronisk sport) är ett samlingsbegrepp för  
tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler. 

På Flens Fritidsgård erbjuder vi allt från coaching, resor,  
Tävlingar (turneringar), och stärker förmågor runt samar- 
bete, ledarskap,kommunikation m.m.

Det ges även möjlighet att prova på e-sport under  
Kreativa höstlovet! 

I samarbete med ABF Flen.

FLENS KULTURSKOLA ÄR NU AVGIFTSFRI!
Kulturskolan har verksamhet för alla barn och ungdomar upp till 22 års ålder.

Det är många som söker till kulturskolan. Det innebär att flera kurser är fulltecknade  
för närvarande men vi har några enstaka platser kvar på följande kurser:

Körer
• Småfåglarna: 6-8 år tisdagar kl 15.10

• Sångfåglarna 8-10 år tisdagar kl 16.15

• The Stars 10-12 år måndagar kl 16.30

Du kan läsa om alla våra kurser och ansöka på vår hemsida - även om kursen är full antar vi löpande så fort vi kan.  
www.flen.se/kulturskola

“Batikbild”
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Schack
• 6-8 år onsdagar kl 17.00 eller 

8-22 år torsdagar kl 18.00

Instrument
• Fiol, Saxofon, Klarinett, 

Trumpet, Trombon

LITTERATUR
FESTIVALEN

i Sörmlands hjärta
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Biblioteken, Fritidsgårdarna, Fritidsenheten, Kulturenheten 
och Kulturskolan arrangerar programmet i samverkan med 
RF-SISU, Studiefrämjandet och ABF.

Aktiviteter pågår under hela vecka 44 i sporthallar, på Flens bibliotek,  
i kreativa stråket på Stenhammarskolan och på Skjortan i Flen. 
Fritidsgårdarna har öppet som vanligt.

Hela programmet, dag för dag, finns på Flens kommuns hemsida  
och på sociala medier.

Kreativa höstlovet  
med något för alla! 

GÖR SKILLNAD FÖR GÖR SKILLNAD FÖR 
EN MEDMÄNNISKA!EN MEDMÄNNISKA!  
God man/förvaltare behövs för perso ner 
som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom eller sörja för sin person. 
En god mans/förvaltares huvudsakliga 
uppgift är att företräda huvudmannen i 
ekonomiska och rättsliga frågor.

Vill du göra en insats? Välkommen till oss du 
också! Lämna din intresseanmälan redan 
idag, mejla till overformyndaren@flen.se 
eller ring oss på 0157 - 43 00 70.
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Fina träningsmöjligheter 
på Bruksområdet
Bruksområdet omtalas som en plats full av möjligheter och nu 
har ytterligare två spännande verksamheter sett dagens ljus 
där. En padelhall och ett gym.

Lasse Heintz driver Nyckelgym, en gymkedja som specialiserat 
sig på mindre orter. Nu har turen kommit till Hälleforsnäs.

– De har ett väldigt aktivt byaråd här som kom med initiativet 
till Flens Bostad för ett år sedan. De kontaktade mig om intres-
set eftersom vi hyr av dem för vårt gym i Malmköping, säger 
Lasse.

Parterna jobbade fram hur allt skulle kunna lösas, sista dagarna 
i mars stod det mesta klart men då slog coronapandemin till.

– Vi våndades för att skriva på och hyra från 1 augusti, man 
visste inte vart pandemin var på väg och vi hade mer jobb som 
hantverkare skulle göra. Men vi chansade och jag tror vi gjorde 
rätt, säger Lasse när Glimten träffar honom en vecka innan 
invigningen. 

Även om Hälleforsnäs är en liten ort tycks det finnas ett stort 
intresse, under en förhandsvisning kom upp mot 300 personer 
vilket var mycket mer än vad Lasse vågat tro på. 

– I Malmköping bor det tusen personer mer än här och det 
finns tre gym där, så att det finns underlag för att driva ett gym 
tror jag nog, säger han som öppnade sitt första gym 2005.

– Man använder kort och kod för att komma in, men två dagar 
i veckan är det bemannat då man kan testa på gratis eller teckna 
medlemskap, berättar Lasse som själv besöker sina gym frek-
vent men hoppas på att byarådet kan hjälpa till med tillsynen.

– Vi vill få in engagerade människor lokalt och på mindre orter 
är man ofta bättre på att ta hand om lokalerna, det blir mer en 
känsla av att detta är vårt, säger han.

Ta några kvicka steg över bruksområdet och du kommer till 
den nya padelhallen som Claes och Kerstin Jürss driver. Paret 
som är mest känt för sina prisade ostar från det intilliggande 
mejeriet breddar nu sin företagsamhet i form av Hälleforsnäs 
Brukspadel. 

– Padel är jätteroligt och funkar på en gång trots olika nivåer 
av förkunskap så vi tänkte det vore häftigt att bygga en hall här. 
Tanken är att kunna ha detta som lite enklare verksamhet att 
sköta som pensionär, vi kommer inte kunna gräva i grytorna för 
alltid, säger Claes.

Paret hörde av sig till Framtidsbruket som nu har gjort iordning 
lokalen och hyr ut den till ostmakarna som investerat i banor 
och allt runtomkring. Hallen, som öppnade 1 oktober, rymmer 
två banor ämnade för dubbelspel. De har byggts upp i det som 
tidigare utgjorde brukets kärnmakeri, den enda lokal på områ-
det som passade eftersom den har en ordentlig takhöjd.

– Man bokar bana via en applikation i telefonen eller på datorn 
som heter Playtomic. Vi valde systemet för att man kan boka 
enkelt via telefon. Man får en kod så man kommer in och kan 
tända lyset.

I hallen går det att hyra rack via swishbetalning samt köpa 
bollar och enklare tilltugg i en varuautomat. Hallen har en till-
gänglighetsanpassad entré, är bokningsbar från klockan 06 till 
midnatt och har också duschutrymmen.

Padelboomen råder över hela landet och förfrågningar från 
företag om att boka upp stående tider har redan kommit in, ett 
bra sätt att få lönsamhet i satsningen.

– Det finns ett stort intresse och jag tror vi startat i rätt tid, 
säger Claes Jürss.
 

Magnus Ornhammar

Lasse Heintz satsar på ett gym i Hälleforsnäs.

Claes och Kerstin 
Jürss har nyligen  
öppnat en padelhall  
i det gamla kärn- 
makeriet på Bruket.
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– Många känner sig ensamma nu när aktiviteter ställs in. 
Tipspromenad är ett trevligt sätt att träffas på och frågorna gör 
att man har något att prata om även med människor man inte 
känner, säger Inger Sköld, en av initiativtagarna.

Den här tisdagen i mitten av september har SMHI lovat vär-
mebölja i de södra delarna av landet men i Bettna vill molnen 
inte lätta och tidvis hänger regnet i luften. Trots det har runt 
15 personer samlats framför Kullagården för att dricka kaffe 
och delta i prisutdelningen efter tipspromenaden. Till den här 
rundan är det Inger Sköld som satt ihop frågorna och nu rättar 
de inlämnade kupongerna. 
– Riktigt så här många brukar vi inte vara men det är roligt 
att så många ville komma. Alla är välkomna och man 
behöver inte gå tipspromenaden utan det går bra att 
komma och ta en kopp kaffe, säger Inger som döljer sin 
coronafrisyr med en mössa.

Tipspromenaden är ett samarrangemang mellan Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, Hembygdsföreningen och 
Bettna församling.

– Vi hoppas på en fin höst annars går det ju alltid att klä 
sig efter väder, säger församlingens präst Gunilla Thelin 
som passar på att nämna att spagettikyrkan ska dra 
igång igen varannan onsdag i församlingshemmet.

– Innan coronan slog till kom närmare 60 personer, 
både ensamstående, barnfamiljer och äldre. Två har 
redan ringt och frågat när vi ska starta igen.

Gunilla delar ut kaffe, te och fikabröd till de församlade 
medan Inger gör sig redo att gå igenom de rätta svaren 

och dela ut pris till dem som fått sex eller fem rätt. Ann-Marie 
Pettersson är den enda som lyckats få alla rätt. Vid bordet har 
hon sällskap av, bland andra, sin man Sven och Siv Thunström. 
De samtalar kring beskedet att besöksförbudet på äldreboen-
den ska hävas.

– Jag förstår att de stängde boendena när pandemin bröt ut 
men nu är det tvunget att hitta en lösning, säger Siv och får 
medhåll av Sven.

– Ett äldreboende är ingen institution, det är en bostad där 
man måste få ta emot besök.
Några tackar för sig och lämnar kaffebordet efter prisutdel-
ningen, men de flesta stannar kvar för att samtala ännu en 
stund.

Gammal ladugård fick nytt liv – blev 
katthotell
– Det finns många äldre byggnader som skulle kunna använ-
das till något för att hålla landsbygden levande, säger Susanne 
Barkström som tillsammans med maken Christer Andersson 
gjorde om sin gamla ladugård till katthotell.

Vid vägs ände, strax utanför Bettna, finns ett annorlunda hotell 
på gården Örstanäs. Gården var tidigare en mjölkgård och Su-
sanne och Christer valde att behålla de grova stolparna utmed 
foderbordet när de byggde om ladugården.

– Det är lite charmigt och korna som stod i båsen har lämnat 
spår efter sig på stolparna, säger Susanne som är timanställd 
utredare på socialtjänsten, Christer är pensionär.
Korna flyttade ut för länge sedan och ladugården hade stått 

Besök i Bettna
Glimten har gjort ett nedslag i Bettna! Följ med på tipspromenad, en coronaanpassad aktivitet 
med kluriga frågor som leder till samtal och nya kontakter. Glimten har också besökt Örstanäs 
där en gammal mjölkladugård fått nytt liv som hotell med all inclusive service för katter.

När pandemin sätter stopp för inomhusarrangemang får de populära tisdagsträffarna ske  
utomhus i form av tipspromenad.

Den gamla mjölkladugården på Örstanäs byggdes om till katthotell. – Jag 
tror många gamla byggnader skulle kunna användas till olika typer av verk-
samhet och bidra till en levande landsbygd, säger Susanne Barkström.

Susanne gosar med Selma som trivs på katthotellet.
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Ann-Marie Pettersson fick 
alla rätt på tipspromenaden 
och valde ett paket kaffe 
som förstapris.

Ulf Posse, Ulla Dahlman Forsberg, Ulrika Englund, Agneta Karlsson och prästen Gunilla Thelin går tipspromenaden tillsammans.

tom i många år när tanken föddes att göra om den till ett 
katthotell. Så här finns nu tretton separata rum med fönster och 
lucka ut till en rastgård.

– Katterna kan välja om de vill vara ute eller inne. Vi har får och 
höns som rör sig utanför rastgårdarna så de har mycket att titta 
på, säger Susanne.
Den stora öppna ytan mellan de två raderna med rum används 
som lekyta. Här får en katt i taget vistas under uppsikt och upp-
täcka nya spännande leksaker.

– Alla är olika, en del ligger gärna på en hylla högt upp i sitt 
rum, andra tycker det är kul att komma ut en stund, säger 
Susanne. 

Veckorna kring jul och under sommarmånaderna är det högsä-
song och ofta fullt men under pandemin har det varit lugnare. 
De flesta katter stannar mellan en och två veckor.
– Men det händer att vi får bokningar bara över natten när 
ägaren ska bort och inte vill lämna sin katt ensam. Ägarna 
är väldigt kära i sina djur som betyder mycket för dem, säger 
Susanne. 

– Det är alltid någon hemma och det tar en hel del tid att sköta 
hotellet. Vi tar 150 kronor per dygn och det är inget vi kan leva 
på men pengarna vi får in sätter guldkant på tillvaron.

Text och foto
Kristina Eder
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Sörmlands mest 
välsorterade 

tygbutik, Hem & 
Miljö, ligger på 
torget, här pågår 
sömnad för 
textilinredning 

såsom, lambrequ-
iner, hissgardiner, 

fordrade längder och 
draperingar. Här finner 

du förutom tyger av högsta kvalitet också 
väl utvalda presentartiklar. 

Återbruk av kläder 
och accessoarer, allt 

i butiken får en 
Second Chance, 
här säljs helt, 
rent och fräscht 
på kommission 
och ett ständigt 

pågående gott 
samarbete med 

Röda korset. 

Titta in hos Systrarna Carlsson i 
Malmköping AB “tjejerna som säljer 
de rätta grejerna”, kläder och skor med 
matchande attribut för tjejer i alla åldrar 
och storlekar, här finns tom. ortopediska 
skor. 

Malmköpings 
Blomsterbutik, 

förutom vackra 
blommor finner 
du både prylar 
och pynt. Här 
kan du också 
beställa ett 

nytt staket.  
 

 
 

 

Sveriges äldsta 
och kanske 
mest välkän-
da antikaffär 
på samma 
adress, på 
Landsvägs-
gatan 42 
ligger Bohms 
Antik & Auk-
tion. Still going 
strong!    

Djuren har fått en alldeles egen butik, 
Zoo-7:an. Med personlig service och 
både brett och rätt sortiment servas 
gnagare, fågel, katt och 
hund, en mångfald 
av djurfoder 
med både 
spännande 
och roliga 
tillbehör. Här 
finns också 
nyttigt godis 
till hästen!

Egna produkter  
såsom honung, äppelmust, bärdryck, 
ostar och mathantverk och massor av 
delikatesser från lokala matproducenter 
finner du på Stavtorps Gårdsbutik &  
Delikatesser. 
Lite från flera men 
inte allt från alla 
hela tiden - 
extra öppet vid 
marknader och 
evenemang!

Möbler mitt i 
köpingen har 
sålts sen 1938 

på Lindqvists 
Möbler, här säljs 

prisvärda märkes-
möbler. Bästa service 

och fri leverans.  

Heminredning 
med extra allt, en 
alldeles ny butik 
med läckert och 

spännande utbud. 
Dahlins Hem & In-

redning. Inred som hos 
Fredde och Mickan på Solsidan!

Skala Minimal 
HB, här finner 
du miniatyrer 
i skala 1:12. 
Vuxenhobby 
utan gränser!       
Agneta Lokranz 
Ekeberg håller kur-
ser på Gästgivaregården.

Olle Smed järnkonst. 
Idéerna tar aldrig 
slut här. Järnet 
är alltid varmt 
och det smids 
både konst och 
konsthant-
verk. Inget är 
standard och 
begränsningarna 

är ytterst få.

Ailis Tomtar och Troll - butik på Hem-
bygdsgården, Hemtrefnad - föremål från 
nu och då, Ateljé Tepas - blomster och 
naturmålningar, Vintagehäxan - kläder 
från 60-talet, Brickvävning i samtiden 
- vridna trådar och tankar med textil-
konstnär Sonja Berlin, Folkkyrkans 
Second Hand, Bo Arrhed, fotograf, 
Hans Gedda, fotograf, är alla fantastiskt 

spännande oaser för konst, kläd och - 
inredningsintresserade, här tipsar vi 
att ta en kontakt före ditt besök. 

I Malmköping varvas små special- 
butiker med Coop och Hemköp,  

Apoteket nära Vårdcentralen och  
Systembolaget, ett stenkast från Coop 
och Svensk Fastighetsförmedling. För 
mer information besök malmkoping.nu  
där du även finner hotel, café och  
restauranger.

I kommande nummer av Glimten fort-
sätter vi att presentera butiksutbudet i 
Flens kommun.

Elisabeth Holmberg
Flens Turism

Foto: Pernilla Hagström

Företagsfakta… visste du att?
Välkommen till pittoreska Malmköping! Ett måste om du värderar kvalitet och hängiven service. 
I unika och personliga butiker finner du entreprenörer med stort engagemang och massor av 
kunskap. Omtanke, tillgänglighet och kämparanda är honnörsorden.
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Dels möjliggör de alternativ för till 
exempel skol- och arbetsresor, med var-
dagsmotion på köpet, dels bidrar ökad 
andel gång- och cykelresor och minskat 
bilåkande till en trevlig stadsmiljö där 
människan står i centrum, med minska-
de trängsel, buller och trafiksäkerhets-
problem.

Flens kommun arbetar med gång- och 
cykelfrågan utifrån ställningstaganden i 
Flens kommuns cykelprogram. Att binda 
ihop gång- och cykelnätet inom orterna 
är första steget, steg två är arbete för att 
kunna länka samman orterna. Cykelpro-
grammet säger även att cykelparkering 
och vägvisning för cyklister ska förbättras. 

I år sker både nybyggnation och reno-
vering av flera gång- och cykelvägar på 

kommunens vägnät. Kommunen arbetar 
samtidigt med att förbättra cykelpar-
keringar, där ett nytt cykelgarage är 
första steget. I arbetet med cykelnäten 
på orterna har kommunen tagit hjälp 
av engagerade kommuninvånare via 
bygdenätverket och bildat en cykelgrupp. 
Vi jobbar tillsammans för att skapa bättre 
och tydligare cykelnät inom orterna. Här 
är fokus på det kommunala vägnätet, där 
vi har full rådighet. 
 
Kommunen arbetar aktivt med statlig 
medfinansiering, vilket möjliggör att 
gång- och cykelvägar kan byggas i en 
snabbare takt än vad som ryms inom  
den egna budgeten. 

På det kommunala vägnätet, där kom-
munen är väghållare, kan kommunen 

själv planera och genomföra byggnatio-
ner. På det statliga vägnätet, där Tra-
fikverket är väghållare, får kommunen 
inte själv genomföra några byggnationer. 
Dessa sträckor kräver att Trafikverket 
ser samma behov och samhällsnytta 
som kommunen för att byggnation ska 
övervägas. 

Statliga vägar omfattas av vägplan, 
vilket kan jämföras med exempelvis en 
detaljplan för bostäder. Önskas en gång- 
och cykelväg längs med statliga vägnätet, 
där gång- och cykelväg inte finns, behö-
ver en omfattande vägplan göras innan 
byggnation kan påbörjas. 

Emelie Palmberg
Amanda Ekström

På området Hasselbacken i Mellösa har det under sommar- 
månaderna sålts inte mindre en nio tomter. Det är mäklar- 
firman Le Grand Propriété som har sålt tomterna i Mellösa  
på uppdrag av Flens kommun. Nu går kommunen vidare med 
tomter i Hälleforsnäs utifrån samma upplägg. 

Kommunen har just nu ett 30-tal villatomter kvar till försälj-
ning. På flen.se kan du se alla tomter som finns tillgängliga  
och läsa all relevant information kring dem.

Malmköping
På Bjurängen finns fem lediga tomter varav fyra utmed Skjut-
banevägen och en vid Lövsjövägen. Vid Plevnavägen finns två 
lediga tomter kvar.

Hälleforsnäs
De sex tomter som finns till försäljning i Hälleforsnäs ligger 
utmed Ektorpsvägen och Östmarksvägen.

Flen
På Brogetorpsområdet finns femton lediga tomter, de flesta 
utmed Höstvägen.

På gång
Sparreholm
I kvarteret Kapellet, som ligger mellan Järnvägsgatan och 
Landsvägsgatan, finns ett parkliknande område. Detta kan 
bebyggas med bostäder i en eller två våningar. Kommunen 

planerar att gå ut med en markanvisning för området för att få 
in anbud från byggföretag. 

Flen
I Nybbleområdet vid Malmgatans vändplan finns möjlighet att 
bilda tre villatomter. Just nu pågår förberedelser inför avstyck-
ning. Tomterna beräknas vara klara för försäljning under 2021.

Britt-Marie Andersson
Mark- och exploateringsansvarig

Gång- och cykelvägar  
i Flens kommun

Full fart på tomtförsäljningen

Gång- och cykelvägar är en viktig del av kommunens infrastruktur. 

Vi kan tydligt se att intresset har ökat för kommunens villatomter den senaste tiden. 
Flera har tagit steget och köpt sin drömtomt där de vill bygga sin villa.

Jasminvägen ligger på området Hasselbacken i Mellösa.
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Förbipasserande har under en tid kunnat 
se de täckta fönstren på butiken och 
bakom de stora pappersarken har arbetet 
med att öppna upp Violloppan varit i full 
gång. Violloppan är en verksamhet som 
drivs av resurscentrum och den dagliga 
verksamheten.

Violloppan är kombination av loppis 
men även av alster som man tillverkar på 
Violslöjd. Vi tror på att kombinera nytt 
med gammalt och att det kommer öka 
kundflödet men också att kunden kom-
mer kunna se ett mer utbrett utbud. 
Affären på Violslöjd är stängd och loka-
lerna kommer endast användas för att 
producera alster i som man kommer sälja 
i de nya lokalerna på Violloppan. 

Loppisen har tidigare varit nere på 
Bolmängen i det som kallas för Reco 
loppis och prylar. Man stängde loppisen 
i februari tidigare i år, dels på grund av 
arbetsmiljön eftersom det blev trångt och 
många kunder inne samtidigt i affären. 
Vi var även tvungna att hålla stängt på 
grund av Covid-19. En flytt av både lop-
pisverksamhet och försäljning av alster 
från Violslöjd gör att vi skapar möjlighe-
ter för renodlad försäljningsverksamhet 
i central butik och utrymme för övrig 
verksamhet i andra lokaler. 

Vi har också fått fler brukare vilket gör 
att vi behöver kunna erbjuda fler arbeten 
och då är detta också en del i utveck-

lingen att öppna upp en ny butik med 
utökad sysselsättning. I dag är det ett 
flertal brukare som har sysselsättning på 
deltid. Men det finns en övergripande 
målsättning och även ett uppdrag från 
socialnämnden att samtliga brukare ska 
kunna arbeta heltid.

Innan vi påbörjade detta arbete med att 
kunna starta upp Violloppan har vi gått 
ut till våra brukare och frågat om man 
vill vara med och arbeta där. Responsen 
har varit bra och det är många som vill 
arbeta på Violloppan. 

På Frutorps återvinning finns det en 
container där man som privatperson kan 
ställa in saker man själv inte vill ha i stäl-
let för att kasta det. Brukare tillsammans 
med personal från Reco hämtar sakerna 
i containern, tar med sig det ner till Reco 
där de diskar och torkar av alla saker. 
Därefter tas sakerna upp till Violloppan 
för försäljning. 

Vi ser fram emot en öppning där vi kom-
mer få vara i större och anpassade lokaler 
som även ligger centralt i Flen.

Vi kommer behöva hjälp vid öppnandet 
med att tänka på avstånd, att det inte är 
många inne i butiken samtidigt och att vi 
visar varandra hänsyn. Men vi kommer 
naturligtvis också vara noga med att följa 
folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner och att man stannar hemma och inte 
besöker oss om man har förkylningssym-
tom. 

Våra öppettider är: 
Måndag, tisdag, onsdag, fredag  
10.00-15.00
Torsdag 10.00-13.00

Välkomna till Norra kungsgatan 4 i Flen 
och Violloppan.

Hälsningar från Resurscentrum

Nygammal loppis  
har öppnat i Flen
I mitten av oktober fick den centrala lokalen på Norra Kungsgatan i Flen, 
som Vallinska bokhandeln tidigare huserat i, nytt liv.
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Lösningen på detta blir Matbruket, ett nytt produktionskök 
som byggs på bruket i Hälleforsnäs och som gör det möjligt att 
istället samla all tillagning av utskicksmat till ett kök.

Måltidsservice har deltagit i planeringen av det nya köket och 
haft möjlighet att påverka utformningen. I Matbruket kommer 
det mesta av maten att lagas från grunden i storköksutrustning 
med ny teknik. Utöver grytor, ugnar och stekbord kommer det 
till exempel finnas färsmaskin för tillagning av egna biffar av 
baljväxter, grönsaker eller kött. 

Köket är ergonomiskt utformat med flera arbetsplatser med 
höj- och sänkbara bänkar samt gott om plats för vagnar för att 
minimera tunga lyft.

Till skolor och förskolor levereras maten kall för sluttillag-

ning i mottagningsköket vilket har många fördelar, däribland 
minskade transporter och minskat matsvinn men framförallt 
kommer större andel mat att tillagas närmare gästen. 

Måltiderna till särskilda boenden kommer också att tillagas i 
det nya produktionsköket, i en egen avdelning. De här mål-
tiderna kommer att skickas varma två gånger per dag, precis 
som det är nu.

I Matbruket blir det lättare att ta emot sörmländska råvaror 
direkt från producenterna och det kommer att bli möjligt med 
olika menyer för förskolor, grundskolor och gymnasium.

Monika Holm, måltidschef
Magnus Ornhammar

En stor del av granarna vid Brogetorp och delar av kommu-
nens granskog vid Taljaområdet är död eller svårt angripen av 
granbarkborre. Den döda skogen måste tas ned för att undvika 
att människor kan komma till skada då träden riskerar att falla. 
Övriga angripna träd måste också avverkas för att undvika att 
angreppen sprider sig ytterligare till kringliggande skog. 

Frågan om åtgärder som följd av angrepp av granbarkborre 
togs upp på kommunstyrelsen sammanträde 7 september. 

Beslutet fattades att Mellanskog, som förvaltar kommunens 
skog, kommer att avverka gran på ett område huvudsakligen 
norr om Brogetorp ner mot Taljasjön som omfattar cirka 20 
hektar samt cirka 20 hektar skog på Taljaområdet som ansluter 
till återvinningsanläggningen.

Huvuddelen av avverkningen på Brogetorp är föryngrings-
avverkning medan det på Talja handlar om huvudsakligen 
gallring. Återplantering kommer att ske med tall och lärk. 
Flens kommun och Mellanskog för en dialog i ärendet med 
Skogsstyrelsen.

I ett förebyggande syfte pågår en inventering av tillståndet på 
samtliga kommunala fastigheter tillsammans med Mellanskog. 
Även vattenkvaliteten i Taljasjön kommer att undersökas.

Magnus Ornhammar

Matbruket ska ge ännu  
mer måltidsglädje 

Åtgärder mot granbarkborre

I Flens kommun finns i nuläget tre centralkök där måltider för leverans till för-
skolor, skolor och särskilda boenden tillagas. Men köken inte är byggda för att 
klara av mängden utskick som sker idag och de är i stort behov av renovering. 

Granskogen vid Brogetorp och delar av Talja är svårt angripen av granbarkborre.

En del av skogen har tagit stor skada av granbarkborre.
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Fakta
Granbarkborre är den insekt som gör 
mest skada på Sveriges granskogar. Den 
är en cirka 4 millimeter lång skalbagge 
som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 
90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 
av dem kan leva på gran, men granbark-
borren är den ende av dem som kan 
döda stora friska granar.
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Skyltarna uppmuntrar till ökad hälsa för 
både kropp och knopp vid sju aktivitets-
rundor runt om i kommunen och det 
kan bli fler. Arbetslaget på socialförvalt-
ningen har gjort detta arbete med bravur 
och vi hoppas att det ska uppskattas av 
alla som rör sig längs de här stråken och 
slingorna. 

Konceptet Aktivitetsrundor bygger på ett 
antal skyltar som sätts upp längs ett stråk 
eller en rundslinga. Konceptet med skyl-

tar är en del av Träning i livets utbud och 
deras budskap är “Tillsammans skapar vi 
nya möjligheter”. Varje skylt beskriver en 
rörelse eller utmaning visuellt och i film 
som du kommer åt via en QR-kod. Via 
QR-koden kan du också få mer informa-
tion och fakta kring forskning.

”Puls och styrka” består av tolv skyltar 
med allsidig träning i tre olika nivåer. 
Detta kan du utöva längs elljusspåren i 
Flen och på Plevnahöjden i Malmköping 

samt längs strandpromenaden i Sparre-
holm, från Skolgatan till Boudden.

”Varje steg räknas” består av sex skyl-
tar med enskild träning och sex skyltar 
med samarbetsövningar. Det finns längs 
promenaden från stationen till Bruket i 
Hälleforsnäs. 
Spännande forskning och intressant 
fakta om kroppen och hjärnan finns på 
skyltarna. 

“Harmonirundan” vänder sig mer till 
knoppen och består av 12 skyltar. Dessa 
finns längs Hälsans stig i Malmköping 
och Sparreholm samt längs Åprome-
naden i Flen, från spången nedanför 
Kungsgatan till småbåtshamnen på 
Salsta.

Hoppas att just du skapar dig nya 
möjligheter för ökad hälsa med hjälp av 
aktivitetsrundorna. Läs mer på flen.se.

Carla Swenson
Enhetschef Fritid

Aktivitetsrundor för ökad hälsa
Flens kommun började i samband med Hälsoveckan att sätta upp skyltar längs stråk och slingor. 

Du sorterar väl
ditt matavfall!

Sortera ut ditt matavfall i gröna påsen. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel
och är ett klimatsmartare alternativ till fossila bränslen.
Läs mer på sormlandvatten.se.  Vi      gröna påsen
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Välkommen in på biblioteken i Flens kommun!
Ändrade öppettider
Fredag 30 oktober stänger Flens bibliotek kl. 16.
Lördag 31 oktober är Flens bibliotek stängt.
Onsdag 4 november är samtliga bibliotek stängda p.g.a. 
utbildning.

Bokprat längs Lidarundan
Promenad med eller utan stavar
Varannan tisdag: 27 oktober, 10 november, 24 november,  
8 december. Vi samlas vid biblioteksentrén kl. 9.
Varmt välkomna!

Författarafton med Elisabet Nemert
Torsdag 19 november kl. 18
En historisk odyssé sedd genom den skönlitterära författarens 
ögon. En kväll om kärlek och rädsla och om att våga välja 
sitt eget liv. För mer information och förbokning av biljetter, 
kontakta flens.bibliotek@edu.flen.se.

Höstlov på Flens bibliotek!
Flens bibliotek bjuder på massor av roliga aktiviteter under 
höstlovet. Alla evenemang är gratis, men föranmäl dig gärna 
till flens.bibliotek@edu.flen.se.

Öppet på Stenhammarsskolans bibliotek
Måndag-onsdag, 26-28 oktober kl. 13-15, med boktips  
kl 14-14:30. 

Läslovspyssel
Tisdag 27 oktober och onsdag 29 oktober kl. 13-15
Vik monsterbokmärken och loppor, färglägg, gör pärlplattor 
eller lös ordpussel och labyrinter

Filmvisning
Onsdag 28 oktober kl. 10
Flens bibliotek, 8-12 år

Rollspel
Onsdag 28 oktober kl. 11-13
Kom och spela Mutant: År Noll - Stone Hammer School in Ruins
En ”one-shot” i Flen (efter apokalypsen).
OBS! Endast 5 platser! Först till kvarn.
Inga förkunskaper krävs. Flens bibliotek. 12-15 år
Anmäl dig senast 26 oktober till flens.bibliotek@edu.flen.se

Högläsning “Den förskräckliga Lilla Hon”
Onsdag 28 oktober kl. 15:30
Flens bibliotek, 9-12 år

Pysselverkstad
Torsdag 29 oktober och fredag 30 oktober kl. 13-15
Skapa roliga askar, gör knappar med egna bilder och hjälp till 
att designa och dekorera en förslagslåda till biblioteket 

Högläsning spökhistorier
Fredag 30 oktober kl. 14
Flens bibliotek, 9-12 år.

 

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.

Nina Länn drömde redan som liten om att få jobba som 
veterinärassistent och tycker hon har bästa jobbet som 
något av ”spindeln i nätet” på djurkliniken i Nyköping. 

Framförallt brinner hon för kostrådgivning och gläds åt att 
ha kunnat hjälpa många djurägare att banta sina hundar och 
katter.

I somras blev en igelkott överkörd nära deras hus och sex små 
ungar miste sin mamma. Nina kontaktade viltrehabiliteringen 
som inte kunde ta emot dem och Nina tolkade det som att hon 
fick ta hand om ungarna. 

Hon poängterar att grundregeln är att inte ta hand om över-
givna djurungar eftersom mamman i regel finns i närheten. 
Igelkottar är rödlistade eftersom antalet minskat kraftigt. Att 
en art är rödlistad betyder att man inte får fånga den så därför 
har Nina och Håkan varit noga med att låta ungarna behålla sin 
frihet.

De har inte hanterat dem men gett dem vatten och blötfo-
der för katter och små hus att bo i som Håkan snickrat. Nina 
berättar att igelkottarna är mycket matfriska och gärna går på 
varandra ”som små tanks” för att freda sin mat från hungriga 
syskon när de kommer fram i skymningen för att äta. Snart är 
det dags för igelkottarna att gå i ide och kanske väljer de att 
tillbringa vintern hemma hos Nina och Håkan

Kristina Eder

”Nina Länn
”Igelkottarna har växt till sig rejält”

I somras tog Nina Länn och Håkan Andersson hand 
om sex små igelkottar som mist sin mamma.

– När vi fann dem var de inte större än ett kredit-
kort. I dag är alla pigga och friska och har växt till 
sig rejält, säger Nina Länn.   
Namn:  Nina Länn. 
Ålder:  57 
Bor:  Villa i Sparreholm. 
Familj:  Maken Håkan Andersson, hundarna Musse 
och Mimmi. 
Arbete:  Receptionist och butiksansvarig på Evidensias 
klinik i Nyköping. 
Fritid: Umgås med barn och barnbarn, gillar att pyssla 
hemma
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Evenemang

Flens bowlingcafé 
30 oktober 16-20, Hammarvallen 1 
After Work med mat, dryck och bowling. 
Tel: 070-237 99 57 
Arrangör: Flens Bowlingcafé 

Centrumkyrkans Estlandshjälp 
30 oktober 6, 14, 20, 27 november 10-12, 
Götgatan 10 
Centrumkyrkans Estlandshjälp i Flen. Insam-
ling av prylar för vidare befordran till Estland. 
Tel: 073-926 87 45 
Arrangör: Centrumkyrkan 

Lördagar på Klämman 
31 oktober, 7, 14, 21, 28 november,  
5 och 12 december 9:30-23, Fridals Gård 
Lördagar på Restaurang Teater Klämman 
bjuder på ett stort utbud av kultur och mat! 
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen  

Tipspromenad 
1, 8, 15 november, 9.30-11.00 
Värmestugan, Hammarvallen 
Tipspromenad Söndagar enl schema.  
Utomhusaktivitet som passar alla. 
Tel: 070-490 23 99 
Arrangör: Friluftsfrämjandet och Flens  
gymnastikförening i samarbete  

Jul på Flens bowlingcafé 
2, 6, 9, 13, 16, 20, 27, 28, 29, 30 november 
och 1-13 december 12-20, Hammarvallen 1  
Jultallrik eller julbord och bowling hos oss 
kan inte bli bättre 
Tel: 076-136 18 00 
Arrangör: Flens Bowlingcafe 

RPG-Gemenskap 
3 november, 1 december 14, Götgatan 10 
RPG-Gemenskap med blandat program, 
samvaro och kaffeservering. 
Tel: 0157-121 05 
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda  

Studiebesök vid Flens  
återvinningscentral med  
Naturskyddsföreningen Flen 
3 november 13:30, Frutorp 
På grund av Coronapandemin ställdes vårens 
studiebesök på återvinningscentralen in. Vi 
hoppas kunna genomföra det denna gång.  
Tel: 070-546 30 16 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen  

Kulturdialog 
3 november 18:30-20, Norrgårdsvägen 8 
Kulturenheten vill möta dig för en öppen dia-
log om kulturens utveckling. Därför bjuder vi 
in till en kopp kaffe och samtal för att belysa 
kulturen i vår kommun. 
Tel: 0157-43 02 25 
Arrangör: Kulturenheten, Flens Kommun 

Tranbärsplockning i Hälleforsnäs 
med Naturskyddsföreningen Flen 
8 november 10:45-14, Flensjövägen 
Vi träffas för att plocka tranbär och titta på 
naturen runt den norra delen av Brukssjön 
i Hälleforsnäs. Lite kulturhistoria om bruket 
bjuds det också på.  
Tel: 070-990 27 50 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen 

Högklassiga musiker till  
Klämmans scen 
15 november 15, Fridals gård 
Folkmusikerna Johan Hedin och Esbjörn  
Hazelius gör en unik söndagskonsert på  
Teater Klämman. Endast 30 platser finns att 
tillgå. I härlig kultursalong bjuds publiken 
på en konsert utöver det vanliga, musiken 
klingar och toner från Esbjörns sammetslena 
röst når åhörarens öron. 
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

26 oktober - 13 december 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. 

Om du stöter på problem  
med att lägga in ditt  

evenemang, kontakta oss.  
Vi hjälper så gärna till,  

tel 0157-430996 Flens Turism
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OBS! Om du vill ha med ditt evenemang  

till nästa nummer, måndag 14 december måste  

det skrivas in på www.flen.se/evenemang

senast måndag 23 november.

Kulturdialog 
24 november 18:30-20, Sockenvägen 46 
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. 
Tel: 0157-43 02 25 
Arrangör: Kulturenheten, Flens Kommun  

Bluegrassjam på Klämman 
28 november 17-23, Fridals gård 
Teater Klämman håller öppet för dig som vill 
samlas och spela bluegrass/old time. 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: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen 

Öppning av  
Samlingsutställningen Vinter 
28 november 10-14,  
Konstgalleriet Hälleforsnäs 
Samlingsutställning i Konstgalleriet Hälle-
forsnäs med tema ”VINTER”  4 inbjudna konst-
när visar verk med anknytning till temat. Hans 
Björsson, Göteborg och Johan Frid, Norrtälje 
visar oljemålningar. Ulla-Carin Winter, Sunds-
vall, grafik och Åse Frid, Norrtälje,  akvarell. 
Tel: 0157-43 09 74 
Arrangör: Kulturenheten Flens kommun

Pianoafton 
28 november 16-18, Flens Församlingshem 
Hans Pålsson, en av våra mest kända och 
folkkära artister spelar och berättar om Beet-
hoven. På programmet står bl.a. Eroica-varia-
tioner och den sista pianosonaten, opus 111. 
Hans Pålsson har en lång rad av framgångar 
både i Sverige och internationellt.
Tel: 070-640 05 70
Arrangör: Piano Vision och Vänföreningen 
Pianomusik i Flen

Julkväll på Klämman 
11 december 18-23, Fridals gård 
På scen: Annelie Strindberg & Sanna Anders-
son. Systrarna som underhåller med två klara 
sångstämmor, piano och kontrabas. 
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals kulturförening, ABF i Flen 

Julkväll med Double Inn på  
Klämman 
12 december 18-23, Fridals gård 
Ända sedan 1987 har vi arrangerat julav-
slutningar i olika former. Denna kväll spelar 
Double Inn in julen tillsammans med 400 
tomtar som julpyntar salong och scen. I  
inträdet ingår julig landgång och dryck.  
Tel: 073-599 76 92 
Arrangör: Fridals Kulturförening 
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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.

Samhällsinformation till medborgare samt fastighetsägare i Flens kommun

Lösningen av krysset presenteras i nästa nummer av Glimten.


