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Tio år med
FKAB Sid 4-5
Hög tid att söka
stipendier Sid 12
Carolina Perssons
väg Sid 8

Olle lämnar över stafettpinnen
Sid 20
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Enduro på frammarsch i Flen

Och på tal om förändring, vi har inga evenemang
att tipsa om denna gång då vi helt enkelt fått in för
få i vår evenemangskalender eftersom de flesta har
ställts in som en följd av pandemin. Jag uppmanar
alla att följa myndigheternas rekommendationer
och restriktioner, på Flens kommuns hemsida
flen.se uppdaterar vi löpande kring den senaste
information rörande pandemin och vad som gäller i
kommunen.
Jag hoppas innerligen att ni alla får en underbart
god jul och ett särdeles gott nytt år, trots restriktioner och rådande förändringar.
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Vi har gått över till tre spalter i brödtexterna, detta
för att underlätta läsupplevelsen och ge mer luft i
tidningen. Vi har också bytt ut typsnitt, hållit oss
till tvåspaltiga rubriker och ingresser så långt som
möjligt, samt börjat med anfanger vilket innebär att
den första bokstaven i brödtexten är utsmyckad på
ett sätt som skiljer sig från övrig text.
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I detta nummer av Glimten har det skett en del
förändringar och jag hoppas att ni trogna läsare ska
möta dem med ro. Ett år som 2020, då vi alla tvingats till att göra stora förändringar i vår vardag och
i vårt förhållningssätt till våra medmänniskor, tror
jag dock att lite designmässig förnyelse i Glimten
ska kunna smita förbi utan mothugg. Kanske att de
rentav möts av hejarop, man kan väl få önsketänka
lite.

Foto: Jonas Färndahl

lla hanterar vi förändring på olika sätt, vi
människor kan vara fascinerande varierande
ibland. Många har nog mött personen som sparkar
bakut vid minsta lilla nya inslag i vardagen. Om
plötsligt müslin står på fel hylla i köksskåpet eller
om soffans kuddar fått ligga på ny sida. För den
obrydde märks knappt om köksskåpet en dag står
på andra sidan i köket eller om soffan fått helt nya
kuddar. Eller inga kuddar alls.

Karies
bland barn
bekämpas
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Draknäste
light i Flen
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Lokal
utveckling i
Hälleforsnäs

Flens skyttegille fyller 125 år.
Möt chefen på interkulturella enheten.
Så tacklar socialförvaltningen pandemin.		
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Följ Flens kommun på flen.se och på facebook
Använd QR-koden för att läsa Glimten som pdf-tidning >>

Smått & Gott
Ny lokal hos socialtjänsten

Inställda evenemang

Socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga samt familjerätten har bytt lokaler.

Med anledning av att väldigt många evenemang fått ställas in
på grund av Covid-19, har vi valt att inte publicera de få som
är kvar i detta nummer av Glimten. För info om kommande
evenemang, besök visitflen.se.

Sedan mitten på november hittar du individ- och familjeomsorgens utredningsenhet för barn och unga, samt
kommunens familjerätt, på Salstagatan 16 i Flen, våning 2.
Verksamheten tar endast emot bokade besök, den som inte har
en pågående kontakt måste först kontakta mottagningen som
nås via kommunens växel 0157 43 00 00.
Mottagningen har öppet måndagar, onsdagar, torsdagar och
fredagar kl. 9.00-12.00, samt tisdagar kl. 13.00-16.00. Du som har
en bokad tid väntar i väntrummet på den nya adressen tills en
handläggare kommer och tar emot dig.

Cykla och vandra i Sörmlands hjärta
Att hitta ut för att röra på sig men också för att umgås med
nära och kära är det som gäller under rådande pandemi.
Varför inte prova på Cykla och vandra i Sörmlands hjärta!

Trygghetsvandringar
Under november månad har två trygghetsvandringar utförts i
Hälleforsnäs och Flen. Protokollen från vandringarna hittar du
på flen.se.

Simhallen och ishallen stängda p.g.a
Covid-19
I skrivande stund är simhallen och ishallen, GB-hallen, stängda
för allmänheten p.g.a. pågående pandemi. Uppdateringar vid
förändringar kan du ta del av på flen.se eller på Hammarvallens
Idrottsplats Facebooksida.

Sörmland och Flen är känt för sin vackra natur och sina
slott och herrgårdar. Upplev våra omgivningar på cykel eller
i vandringskängor.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer kommer
strikt att följas för att minska smittspridningen.

Det är med stolthet vi berättar om vår
kommun. En liten stad, omgiven av sju
orter som alla bidrar till att göra Flens
kommun inbjudande och välkomnande.

Flens Idrottsgala inställd tills vidare

Leder för cykling och vandring hittar
du via QR-koden eller länken;
https://arcg.is/a08nS

Första fredagen i februari brukar det traditionsenligt hållas
Idrottsgala på Skjortan för att uppmärksamma stora och små
idrottsliga bragder under det gångna året. Flens Idrottsgala är
tillsvidare inställd men förhoppningen är att kunna genomföra
den senare under 2021.

Lösning till förra numrets kryss
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Tio år sedan starten
av FKAB

Jan-Åke Henriksson, till vänster i bild
och Claes Åsbrink, nuvarande vd FKAB.

I november firade Flens kommunfastigheter AB, förkortat FKAB, tio
år. Glimten möter den tidigare vd:n samt sammanfattar några viktiga
händelser under detta decennium.

F

KAB ser dagens ljus 4 november
2010 och det första verksamhetsåret, som sträcker sig över hela
2011, innehåller bland annat förvärv av
26 skol- och förskolefastigheter samt
11 övriga fastigheter. Dessutom övergår
städverksamheten till bolaget, totalt 22
städtjänster.

Hammarvallen får ny ventilationsanläggning och Skjortan byggs om 2014. Personalstyrkan utökas med driftchef, lokalvårdssamordnare och en heltidstjänst för
felanmälan och lokalbokning. Året efter
förvärvar FKAB kommunens omsorgsfastigheter och Bettna skola byggs om för att
inrymma förskolan.

2012 hamnar järnvägsstationen under
FKABs försorg och Järnvägshotellet byggs
om. Detta arbete står klart i februari
2014. Förskolan Sjögården byggs till och
tas i bruk mars 2013 och FKAB bygger
för kommunens räkning gruppbostaden
Vårlöken.

2016 händer mycket. Skjortans övervåning får undervisningslokaler. Sport- och
simhallen på Hammarvallen färdigställs
med förbättrat vindfång, reception och
ökade personalutrymmen samt större
lokaler för gymmet.

Fastigheten som inrymmer frivilligbrandkåren i Sparreholm förvärvas 2013 och
fastigheten Fredriksberg i Hälleforsnäs
säljs. Detta år genomför man också en
större upprustning och ombyggnad av
Heden i Malmköping. Beslut tas att man
skall bygga om och rusta upp den tidigare
skjortfabriken i Flen till ett allaktivitetshus.
4

Ny bergvärmeanläggning i Bettna skola,
Malmaskolan får ny fritid- och förskoleverksamhet, scenen i matsalsbyggnaden
tas bort och tekniksalen omvandlas till
kombisal.
Bruksskolans byggnader ”Burspråket”och
”Vita villan” moderniseras, i Flen flyttar
gymnasiet in i kvarteret Lästen och den
nya F-6 skolan upphandlas.

Flens F-6 skola är under uppförande 2017
och samtliga byggnader på Bruksskolan
samt sporthallen i Hälleforsnäs försörjs
av nya bergvärmeanläggningar. Ekbackens skola byggs om för att passa den nya
friskolan.
2018 är Hammarvallens nya omklädningsbyggnad till GB-hallen klar och så
även konstgräsplanen. F-6 skolan invigs
och den nya sporthallen Piggelin börjar
byggas.
För Europaskolan har ombyggnad för kök
och matsal genomförts i anslutning till
Malmaskolan. Bygget av Familjecentralen
pågår.
Familjecentralen och Piggelinhallen tas i
bruk 2019. Söderskolan rivs, förutom de
delar som innehåller skyddsrum, och en
markansvisningstävling gällande bostäder
på Söderskolans tomt och äldreboende
på andra sidan Sveavägen anordnas.
Bolaget har vid årsskiftet 35 medarbetare,
varav 32 inom drift, service och lokalvård.

Nuvarande år får Slottsängen sin första
solcellsanläggning, Löten står klar som
gruppboende och stråket mellan Stenhammarskolan och Skjortan färdigställs
med skatepark, multisportplan samt
parkourbana.
Jan-Åke Henriksson innehöll vd-posten
från 2010 till 2018.
– Lasse Rådh, som var kommunchef då,
frågade om jag kunde göra en utredning
eftersom jag har erfarenhet från liknande
verksamheter, kommunalt ägda verksamhetslokaler som skolor, efter min tid hos
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.
Jag har förståelsen för verksamheternas
behov och funktionella lösningar.
Utredningen såg över kommunens
fastighetsbestånd och dess utvecklingsmöjlighet för verksamheterna. Man
konstaterade att det fanns en stor underhållsskuld, brister i funktionalitet och ett
stort behov av verksamhetsanpassning.

Bolagisering föreslogs som den bästa
vägen framåt.
– Ett starkt skäl var att skapa ett tydligt
förhållande mellan hyresgäst och hyresvärd och inte tappa värdet på fastigheterna. Att vara en kompetent part som kan
skapa ändamålsenliga lokaler för verksamheterna och samtidigt utveckla värdena.
I bolagsform vet man premisserna där
någon står för underhåll och strategisk
utveckling av lokalerna för att göra dem
ändamålsenliga. Det första vi gjorde var
en kartläggning och analys över skolorna
och förskolorna och deras tomter.
Under sina åtta år har Jan-Åke sett många
fastigheter förverkligas eller förädlas.
– Järnvägshotellet gick över i FKABs ägo
och vi fick in Folktandvården, det var
viktigt och räddade huset från rivning.
2015 köpte vi över alla äldreboende i
kommunen vilket innebar en ny utmaning
att utveckla även sociala lokaler (verk-

samhetslokaler inom socialtjänsten) på
ett bra och professionellt sätt, samma
ambition som för skolorna.
När skolstrukturen sågs över var FKAB
en viktig part och Jan-Åke kallar det ett
av de väsentligaste jobben som ledde till
att de byggde den stora F-6 skolan som
pricken över i.
– Vi har på ett kreativt sätt sett till att
utnyttja lokaler effektivt, som förskolan
i vinkelhuset i Hälleforsnäs och Skjortfabriken i Flen som bara stod och kostade
pengar i stort sett. Men även Familjecentralen blev en bra lösning där vi räddat
den äldsta industribyggnaden i området.
Jag tycker tveklöst att vi förbättrat lokaler för socialförvaltningen och barn- och
utbildning, det mesta har rustats upp och
fått tydliga underhållsplaner.
Catarina Ottosson
Magnus Ornhammar

Rätt stöd till
nyanlända elever
Glimten bad enhetschefen för interkulturella enheten, Nazik Alkualal,
att berätta lite om sig själv och sitt arbete.

M

in tjänst påbörjades förra året,
jobbet är av stort intresse för
mig. Genom mina 14 års erfarenhet inom området upplever jag att jag har
utrustat med bra verktyg om den kommer
att placeras rätt då det hjälper oss att
uppnå en viktig del av verksamhetens
mål. Det är först och främst inriktat
på elevutveckling och att eleverna når
målen. Detta kan absolut ske i samarbete
med andra aktörer.

Bakgrund
– Tidigare arbetade jag heltid som
modersmålslärare i Flen samtidigt som
jag studerade pedagogik på distans. Det
tycker jag var oerhört viktigt eftersom det
gjorde mig till en legitimerad lärare och
då började jag att undervisa i matematik
och naturorienterande ämnen. Det var
värdefullt eftersom jag har tidigare forskat
inom fysiologi och även undervisat på
universitet i Bagdad.

Målsättning
– Min långsiktiga målsättning är att främja
och bidra till att skapa en trygg miljö för
utveckling av nyanlända elever och även
den absolut bästa miljön för mångfald.

Vad ser du mest fram emot jobbet?
– Att utveckla, strukturera och kvalitetsförbättra elevernas undervisningsmiljö.
Detta bidrar till att nyanlända elever får
rätt stöd utifrån deras bakgrund och
förbättrar förutsättningarna för dem
att nå målen som till exempel att klara
skolan. Det är viktigt att ha fokus på vad
eleverna har i bagaget och att se det som
en rikedom som vi kan arbeta effektivt
med. Detta kräver samverkan mellan oss
och skolorna inom Flens kommun.
Nazik Alkualal

Nazik Alkualal
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Utbildning för stärkt systerskap
BACKA Systerskapet är en utbildning för tjejer, kvinnor och icke-binära. Syftet är att ge verktyg, stöd och ett systerskap till deltagarna
så att de kan sprida budskapet vidare och själva kunna påverka samhället till det bättre.

E

n grupp av deltagare har träffats
under fem tillfällen där de har
diskuterat och pratat kring viktiga
ämnen såsom jämställdhet, intersektionalitet, civilkurage, konflikthantering,
innovativa förebilder och entreprenörskap. BACKA-utbildningen är en del av
Fryshuset som möjliggörs genom det
idéburna offentliga partnerskapet med
Flens kommun som organisationen haft
den senaste åren.

Isabella, Elena, Shakira och Merry.

Foto: Hajan Jabar (Backa Systerskapet)

Röster från unga utbildningsledare
i BACKA:
”Att vara en Backa-ledare har gett mig
inspiration och motivation att tro på att
vi unga kan verkligen förändra världen,
och genom att leda en backautbildning
med de deltagarna vi har haft ser jag
jättemycket potential och styrka. Det
är så coolt att se unga tjejer växa bara
genom några få träffar och se samband
mellan egna erfarenheter och systematiskt förtryck, den insikten behövs. Jag
som ledare har själv växt och är säkrare

än någonsin på att det är hur viktigt som
helst att satsa på unga för deras potential, engagemang och kunskap är så otroligt
värdefullt för alla i samhället.”
”Det vi tror Backa utbildningen har
gett våra nu nya ”backare” (deltagare i
utbildningen) är nog mer ett tryggt rum
att kunna uttrycka och diskutera det förtryck som kvinnor ständigt går igenom i
samhället. Jag tror fler blivit mer medvetna om deras egna påverkan på samhället
och hur de kan bidra både med smått
och stort till en vision av ett samhälle de
själva vill leva i.”
”Utbildningen har gjort så att tjejernas
självförtroende och självkänsla har stärkts
eftersom de har fått en inblick om vad
självkännedom och självrespekt är, deras
skillnader samt hur man kan stärka dem.
På så vis kan de våga ta plats och tillsammans genomföra ett arbete som stärker
unga tjejer så väl som sin egna kommun.”
Shade Amao Forssman
Verksamhetsutvecklare Fryshuset

Slottsängens äldreboende har fått solceller
FKAB, Flens Kommunfastigheter AB, har en strategi att installera solceller på en av sina fastigheter varje
år. Nu har de första solpanelerna kommit på plats.

S

lottsängens äldreboende blev den
första fastigheten att få de miljövänliga solcellerna på taket, totalt
83 moduler.
– Fastighetens minimumförbrukning är
ungefär 20 kilowattimmar (kWh) och
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solcellerna motsvarar det. Det kommer
alltså inte bli någon el över som vi säljer,
berättar Tomas Karlsson, driftsamordnare
på FKAB.

– Komfortkylan driver vi med solelen
och det kommer att bli spännande att se
hur det fungerar i sommar, säger Tomas
Karlsson.

Han nämner också att det finns möjlighet
att utöka om behovet skulle uppstå då
man satt in en växelriktare för 50 kWh.

Som nämnt är planen att en fastighet
årligen ska få solpaneler.

Panelerna sattes i drift 19 oktober och
den första månaden gav de ungefär 300
kWh, en normal produktion för årstiden,
men den siffran kommer att stiga när vi
går mot ljusare årstider. Fastigheten har
fortsatt “vanlig” el som man använder när
inte solcellerna täcker hela behovet.
Samtidigt som man klädde taket med solpaneler passade man även på att installera komfortkyla för att reglera temperaturen i hela fastigheten.

– Vi vill gärna ha det på dem som har ganska stor förbrukning året om, till exempel
storköken där mycket kyla drar mycket
ström året om. Andra som kan bli aktuella
är simhallen eller Bildningscentrum Stenhammar.
Solpanelerna beräknas producera i minst
30 år och FKAB räknar med att man
tjänat in investeringen på tio år.
Magnus Ornhammar

Socialförvaltningens
arbete i den ökande
pandemin
Flens kommun följer utvecklingen av Covid-19 och arbetar aktivt för
att minska spridningen av viruset. Nina Rolf, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Flens kommun, berättar hur arbetet i vården har sett ut
under året.

I

Flens kommun hade vi under våren
inte någon stor smittspridning av
Covid-19 inom våra verksamheter,
främst tack vare en fantastisk insats från
all vår personal. Alla lärde sig snabbt att
arbeta på ett säkert sätt och att använda
skyddsutrustningen på rätt sätt för att
undvika att sprida smittan vidare. Utan
personalens insats hade läget kanske
sett helt annorlunda ut i Flen!

Detta gjordes i kommunen under
våren:
• Besöksförbud på särskilda boenden för
äldre (SÄBO) infördes.
• Frivilligverksamheten Bron stängdes.
• Rutiner gällande basal hygien uppdaterades utifrån Region Sörmlands och
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och
samtlig personal i patientnära arbete
genomgick Socialstyrelsens digitala
utbildning i basal hygien.
• Rutiner togs fram utifrån Region
Sörmlands riktlinjer om användning av
skyddsutrustning och samtlig personal
fick utbildning i detta.
• Ett centralt lager för skyddsutrustning
anordnades i kommunen med nya
leverantörer.

• Från och med maj började vårdpersonal
använda visir i all patientnära vård.

Att tänka på inför stundande
storhelger

• Provtagning av Covid-19 skedde enligt
ritktlinjer från Region Sörmland på alla
personer som flyttade in på SÄBO,
samt korttidsboende eller som varit på
sjukhus och fick hjälp av hemtjänsten.

Om situationen gällande smittspridningen av Covid-19 i jul är lika som den är när
detta skrivs, i mitten av november, måste
vi vara extra uppmärksamma om vi ska
besöka en närstående på ett särskilt boende eller korttidsboende. Detta innebär
att om det finns möjlighet att ha kontakt
digitalt, välj då detta alternativ.

• Socialstyrelsens råd om arbetssätt
på särskilda boenden för äldre samt
LSS-boenden följs.
Under hösten har Covid-19 har återigen
tagit fart i samhället och smittan sprids
mycket fort bland befolkningen. I vården
pågår ett fortsatt arbete med basala hygienrutiner och rutiner för skyddsutrustning utifrån Region Sörmlands riktlinjer.
Ny personal utbildas och övrig personal
genomgår repetitioner av tidigare utbildningar.
Det tidigare nationella besöksförbudet på
SÄBO hävdes av regeringen fr o m 1 oktober, men socialnämnden tog i början av
november beslut om att avråda från alla
icke nödvändiga besök på kommunens
vård- och omsorgsboenden för att minska
risken för smittspridning bland våra äldre
och utsatta. Den 9 november började
all vårdpersonal att använda munskydd i
patientnära vård för att ytterligare minska
risken för smittspridning från personal till
brukare.

Om du ändå behöver göra ett besök, vill
vi att du:
• Är helt frisk - du får inte ha några symtom på förkylning eller infektion.
• Bokar tid med personalen på boendet,
detta för att personalen ska kunna
hjälpa till på bästa sätt.
• Inte tar med för många besökare samtidigt för att möjliggöra det rekommenderade avståndet på 2 meter.

Socialförvaltningens ledning
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Carolina Perssons väg,
mellan Förrådsgatan
och skidbacken.

Äntligen kvinnonamn
på gatuskylten
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att namnge gatan mellan Förrådsgatan
och skidbacken i Malmköping. Det nya namnet blev Carolina Perssons väg.

Om man söker på alla gatunamn inom
Flens tätorter som är registrerade i
adressregistret finner man 13 namn med
anknytning till manliga personer och inget till någon kvinna. Dessutom har många
traditionellt manliga yrken återspeglats
på namngivningen av våra gator.
När det blev aktuellt med namnsättning
av den aktuella vägen i Malmköping ville
vi gärna lyfta fram någon kvinna. Med
hjälp av Ann-Louise Olsson, boende i
Malmköping, fann vi en lämplig kandidat i
Carolina Persson.
Det berättas om Carolina Persson att
hon var en bestämd kvinna och inte
rädd för att gå emot de män som fanns i
ledande ställning i dåvarande Malmköpings kommun. Hon har anknytning till
småskollärarinneseminariet i Malmköping
samt ett elevhem på Plevnagården och
ett rekreationshem för pensionerade lärarinnor på samma plats.
Hembygdsföreningen har i sitt arkiv bilder
på Carolina och har i text dokumenterat hennes historia. Med tillåtelse från
Malmköpingsortens hembygdsförening
kommer nedan text samt bilden.
Lars Olsson,
samhällsbyggnadsförvaltningen
8

Sofia CAROLINA Persson, rektor
Född: 1852-10-31
Död: 1937-01-08
Carolina Persson f. Gustafsson, avlade
folkskollärarexamen 31 maj 1881. Make
var läraren Carl Persson och paret fick tre
barn: Stina Karolina, Ingrid Sofia och Carl
Gustav.
Carolina var föreståndare/1:e lärare vid
Malmköpings småskoleseminarium från 1
juli 1883. Hon efterträdde Hedvig Aurelius (anställd 1/1 1881-juni 1883)

vid Malmköpings högre folkskola 18851905. Biträdande lärare vid seminariet
med matematik som huvudämne fr.o.m.
vårterminen 1886 t.o.m. ht 1890 samt ht
1894 t.o.m. vt 1903. Han beskrevs av ett
ögonvittne som en ”stor, stilig karl, mörk
med litet skägg. Han talade småländska.
Som lärare var han fordrande...”. Han
avled på våren 1905.
Källa: Malmköpings småskoleseminarium
1881-1931, Tommy Eriksson
Malmköpingsortens hembygdsförening

Carolinas ingångslön var 1 200 kr/år. Vid
seminariestyrelsens sammanträde 15 dec
1905 tillerkändes Carolina - utöver dåvarande årslönen 1 600 kr - för första gången ersättning för ”husrum och vedbrand”,
vilket maken (död 1905) hade uppburit
vid sin befattning (vid högre folkskolan).
Styrelsen konstaterade, att hon hade en
lång (22 år) och plikttrogen tjänstgöring
bakom sig.
Hon anhöll om entledigande fr.o.m. 1/7
1917 och efterträddes av Olga Hjelmström. Som äreminne över en omtyckt
lärare och föreståndarinna hade seminariestyrelsen till Carolina Perssons 60-årsdag, 1912, utlyst en insamling till ett
”seminaristelevhem”. Elevhemmet kunde
dock aldrig förverkligas under Carolinas
tid vid seminariet.
Hösten 1917 tilldelades Carolina Persson
Patriotiska sällskapets ”större guldmedalj” för lång och trogen tjänst. Maken
Carl Persson, (d. 1905) lärare och rektor

Foto: Malmköpingsortens hembygdsförening.

R

unt om i landet råder gubbväldet
på gatunamnsskyltarna. Språktidningen skrev i en artikel för några
år sedan ”Nio kommungubbar på en
drottning. Så ser könsfördelningen ut för
gatunamn under 1900-talet.”

Sofia CAROLINA rektor vid småskoleseminariet i
Malmköping 1883-1917.

Krutrök och
kamratskap
sedan
1800-talet
Flens skyttegille har upplevt tre århundraden,
föreningen startades 1895 och firar alltså sitt
125-årsjubileum i år.
Torbjörn Fasth och Rolf Pettersson är två trotjänare i Flens skyttegille.

M

åndagen den 6 maj 1895 ägde
det första mötet rum på Flens
gästgiveri. Här bildades föreningen och utsåg den första ordföranden,
skollärare Thorén med vice ordförande
urmakare Gustavsson.
Den ursprungliga banan låg vid Ekliden
och var bra mycket kortare än dagens
300 meter. Sex år efter bildandet investerades i en ny skjutvall på 10 meters bredd
till en kostnad av 125 kronor.
1906 togs ett stort steg i föreningen när
Prins Wilhelm, hertig av Södermanland,
skänkte mark till skyttegillet och en ny
skjutbana kunde invigas året därefter då
över 600 gäster inklusive hertigen och
hertiginnan Maria Pavlovna närvarade.
Som allra störst var föreningen under
och efter andra världskriget och in på
1950-talet med upp till 600 medlemmar.
Skytterörelsen var då utbredd i samhället med föreningar även i Sparreholm,
Årdala, Forssa, Malmköping, Vadsbro och
Hälleforsnäs.
Det var på denna tid som nuvarande
ordförande Rolf Pettersson först kom i
kontakt med skyttet.
– Jag minns inte vart intresset kom ifrån
men jag började skjuta för 66 år sedan
från 50 metersvallen som inte finns kvar
idag, säger han som fortfarande skjuter minst en gång i veckan med sin CG

63 (Carl Gustaf) inköpt på mitten av
1960-talet.
– Det är en fin sport som kräver koncentration i högsta grad. Jag tycker det är lika
roligt idag som det var då. Det händer att
jag är ensam här och skjuter men jag har
roligt i alla fall.
Det kungliga kopplingen var fortsatt stark
fram till hertigens bortgång 1965, men
den som var mest engagerad var hertiginnan. Hon instiftade det årliga hederspriset i form av ett gevär med silverplakett
som utdelades vid en tävling, men bekostade även paviljongen vid skjutvallen
samt broderade en fana för skytterörelsen. Efter 1965 omvandlades hederspriset
till endast silverplaketten.
I många år höll paret även i midsommarfesten på Stenhammar som drog in en
ansenlig summa till gillet. Gillet i sin tur
stod för marktjänsten med lotteristånd,
prickskytte, dansbiljetter, matförsäljning
och mycket mer.
– Jag minns att jag var där med mina föräldrar som liten. Det var dans, musik och
äventyr, säger vice ordförande Torbjörn
Fasth som varit aktiv i skyttegillet i 46 år.
Även den några år äldre Rolf minns basarerna där han sålde dricka och biljetter.
Under 1980-talet hade föreningen en
stark ungdomsverksamhet med ungefär
100 aktiva luftgevärsskyttar.

– De sköt tre
gånger i veckan
och vi subventionerade dem
med grattis
skott och tavlor.
Många av dessa
fortsatte med
banskytte när
de hade åldern
inne. Det blev
ett naturligt
tillskott av medlemmar, idag är banskytte
dyrare och det är svårt att hitta medlemmar. Ett skott kostar cirka 8 kronor och
man skjuter 60 skott under en tävling,
sedan tillkommer anmälan och eventuell
resa. Ska man sedan ha figursydda skyttekläder kostar de ungefär 10 000 kronor,
säger Torbjörn.
Idag finns 15 medlemmar, varav några
har tillkommit under året. En handfull är
aktiva skyttar.
– Men vi ger inte upp trots få medlemmar. Om det inte blir problem med banan
lär de lite yngre kunna hålla på ett bra tag.
Större reparationer har vi i dagsläget inte
medel för och inte heller möjlighet att
hålla byggnaderna i det skick vi önskar.
Men vi ser positivt på framtiden för klubben och hela skytterörelsen, säger Rolf.
Magnus Ornhammar
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kulturens värld
PÅ GÅNG i

2020, ett speciellt år att minnas eller att glömma

K

ulturen tar plats och är kanske viktigare än någonsin, detta märkliga
annorlunda pandemi-år då vi alla
fått ställa om, ställa in, hålla i och hålla ut.
Ett mycket tufft år för många.
De digitala lösningarna har hjälpt många
av oss att fortsätta kommunicera och att
kunna utföra våra jobb och till och med,
att leverera kultur. Men det digitala kan
aldrig ersätta det levande.
Kulturenhetens två största händelser
under året fick omarbetas. Sommarens
fina fotoutställning, “Bevakade ögonblick”
av John Eklöf, kunde visas i konstgalleriet
i Hälleforsnäs, men med restriktioner. Det
traditionella vernissaget fick ställas in och
i stället producerades en film som introduktion till utställningen. Ett intressant
samtal om att skapa en utställning, om
fotografierna, dess historia och bakgrund.
Och årets Litteraturfestival fick snabbt
ändra format. Några programpunkter
kunde genomföras digitalt. En berättar-

tävling, ett poetryslam (en sätt att tävla i
poesi) och ett författarsamtal där deltagarna ändå kunde dela med sig och bidra
till egna och andras upplevelser.
Utomhus kunde vi anordna tipspromenader på temat litteratur på flera orter.
I fönstren till Flens bibliotek visades
utställningen med namnet “Coronatröst”
där barn och vuxna intervjuats om sina
känslor om corona.
Vår ambition och vilja, när vi åter kan
mötas, är att kulturen ska fortsätta att
leva och utvecklas i hela kommunen. I alla
våra fina orter och på landsbygden. Att ni
aktörer och vi, tillsammans strävar framåt.
Att vi fortsätter att värna om den levande
kulturen och om kreativiteten. Vare sig
det handlar om musik, sång, dans, konst,
design, teater, hantverk, slöjd, litteratur,
poesi, med mera, vill vi kunna medverka,
dela med andra och ta del av upplevelser
som publik.

Gör din grej
Har du och dina vänner en idé som ni vill genomföra?
Bra, då kan du enkelt få hjälp av Tomas och Jossan.
De finns på Stenhammarskolan, Flens fritidsgård eller
på Kulturenheten, Amazon.
De hjälper er steg för steg från idé till verklighet.
Är ni mellan 12-20 år finns även pengar att söka.
Bidraget heter Pengar i Påse.
tomas.larsson@edu.flen.se eller
josefin.johansson@edu.flen.se

Våra olika intressen är styrkor som ger
kraft åt kulturområdets bredd och mångfald. Kreativitet kan inte stoppas. Mer
kultur till fler!
Kulturenheten vill också passa på att
tacka för året som gått. Tacka alla som
kämpat och som arbetet för att göra det
bästa möjliga av situationen.
Vi önskar förstås att nästa år blir bättre,
att vi kan mötas igen och ge dem vi håller
av en värmande kram.
God Jul och ett Gott Nytt År!

Kulturdialogerna fortsätter
under våren
Under hösten påbörjades Kulturenhetens turné där målet är
att besöka åtta orter. I Skebokvarn, Sparreholm och Bettna har
dialoger genomförts och till våren är det planerat med ytterligare besök i fem orter, Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping,
Vadsbro och Flen.
Syftet med dessa dialoger är att mötas för att samla tankar och
ideér om hur just er ort och bygd kan fortsätta att utvecklas
inom kulturområdet? Vad kan vi göra tillsammans?
Datum för kommande träffar presenteras i nästa nummer av
Glimten, på Flens hemsida, samt i Kulturenhetens nyhetsbrev.

Konstgalleriet Hälleforsnäs
Konstgalleriets öppettider är beroende av rådande restriktioner och följer myndigheternas riktlinjer.
Konstgalleriet är för närvarande stängt p.g.a. rådande restriktioner och följer myndigheternas riktlinjer. För aktuell information se:
www.flen.se/uppleva-gora/kultur/konst

”VINTER” pågående
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.
Målning av Johan Frid
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”SVART MOT VITA RYMDER” planerad
Nina Kerola visar grafik. Svart vita
bilder av öppna landskap med gestalter och träd. Nina Kerola som
är bosatt och verksam i Stockholm, återvänder regelbundet
till sitt hemland, för att på finsk
mark hitta sin inspiration och nya
bildvärldar.
Grafik av Nina Kerola Åkerfält

Prenumerera på nyhetsbrevet KULTURNYTT Du får då information om kulturaktiviteter som bedrivs av och
i samverkan med Flens kommun direkt i din inkorg? Skicka ett mail till kultur@edu.flen.se märkt med “Nyhetsbrev”.

Tillbakablickar
Trots det märkliga året med många inställda evenemang har det i Flen under 2020
ändå gnistrat till av olika kulturhändelser.

Barngåvan
- Mötet av Gunnar Carl Nilsson Året
inleddes med att den arkitektoniska
skulpturen och bänken Mötet placerades
i anslutning till Stenhammarskolans entré
i Flen. Konstnärens egen beskrivning:
“Jag ser skulpturen som ett stiliserat gyllene träd eller en pokal, full med kunskap
- värd sin vikt i guld för framtiden”.

et Hälleforsnäs denna höst möjlighet att
visa en unik samlingsutställning med stor
bredd - både bildkonst och skulptur i såväl
organiska, textila och traditionella tekniker.

Flens biblioteks gallerirum
- Min barndoms Flen i Färg av John
Walterson. I samarbete med Flens hembygdsförening visades under sommaren en
samling av John Waltersons teckningar och
akvarell med motiv från det gamla Flen.

Konstgalleriet Hälleforsnäs
- Teckning, film, objekt och en förlupen
ängel med Håkan Wennström
Årets första och enda kulturlördag ägde
rum strax innan covid-19 lamslog landet
när Håkan Wennström, i anslutning till sin
utställning, gästade Konstgalleriet Hälleforsnäs och berättade om sitt konstnärskap. Håkan kåserade om sina upplevelser
i konstens värld och om sina olika inspirationsämnen. Till avslutning avnjöts en god
Sörmlandsoppa och givande samtal kring
borden.
- Bevakade ögonblick i Konstgalleriet
Hälleforsnäs
I sommarens utställning Bevakade ögonblick presenterades en “ny” fotograf i
svensk fotohistoria - John Eklöf (19231995). Under 50, 60 och 70-talen var han
flitigt anlitad som pressfotograf, men det
var hans stora arkiv av konstfotografier som nu ett halvt sekel
senare, efter nära samarbete
mellan dottern Motzi Eklöf
och Konstaglleriet Hälleforsnäs, för första gången
visades offentligt. Pga
pandemin utgick vernissaget.
I stället producerades en film
där vi fick följa ett intressant
samtal om utställningens
tillkomst.
Bevakade ögonblick, foto John Eklöf
- 8 isländska konstnärer
Efter att ett 10-tal sörmländska konstnärer
ställt ut på Island 2018 gavs Konstgalleri-

Drottninggatan 1974 av John Walterson

Kreativa lovet
Under höstlovet flyttade Kulturenheten
med flera in i Kreativa stråket på Stenhammarskolan och erbjöd en mängd olika kreativa aktiviteter som måleri med mjölbatik,
digital graffiti samt funderingar och samtal
om pandemin, för att bara nämna något.

Kowalski Nordfors. Konstnär och entreprenör. Affärsutvecklare och rådgivare till
passionsdrivna människor och organisationer inom kultur- och hållbarhetsområdet.
Kursens fokus var att genom en speciell
metod utveckla drömmar och drivkrafter
till hållbara näringsverksamheter utifrån
var och ens villkor. Nio nöjda aktörer har
påbörjat eller fortsatt sina resor.

Litteraturfestivalen
Vi på kulturenheten hade
laddat för en schysst, trygg
och lagom litteraturfestival
i november. Istället fick vi
ökad smittspridning i landet och lokala restriktioner
för Sörmland. Så, det blev
inte som planerat - men
det blev något annat! Vi
riktar ett stort och varm
tack till de som deltog i
våra digitala evenemang,
som publik och deltagare.
Vi hoppas att ni har haft
glädje av LitteraTuren som var vårt utomhusevenemang och att ni uppskattat vår
coronautställning som funnits i biblioteksfönstret.
Vi hoppas att nästa höst kan bli en höst
med Litteraturfestival igen, där vi kan
mötas och uppleva kultur och litteratur
tillsammans.

Musikalen Narnia

Samtal pågår, av Fanny Danielsson

Utbildning för kulturella kreativa
näringar KKN
En sen helg i oktober genomfördes en
utvecklande tvådagarsutbildning för näringsidkare inom den kreativa passionsdrivna sektorn. Denna utbildning var ett led i
en satsning kultur- och näringslivsenheten
arbetet för sedan KKN-projektet startades för ett par år sedan då en genomlysning av områdets utvecklingsmöjligheter
genomfördes. Utbildningen hölls av Linda

Musikalen kunde
genomföras med en
naggande god publik
bestående av de allra
närmaste, mycket applåder och jubel. Under
spelveckan nådde vi ut
till Stenhammarskolans
åk 4-6. Tråkigt att vi
detta år inte kunde
spela för fler barn och
ungdomar men vi satsar
på att kunna spela för
flera barn nästa gång. I
Januari börjar vi planera
för nästa musikal. Du
vet väl att du kan söka
kursen musikal från åk 6
och uppåt. gå in på flen.se/kulturskola och
anmäl dig!

Flens biblioteks gallerirum
Gallerirummet är för närvarande stängt p.g.a. rådande restriktioner och
följer myndigheternas riktlinjer.
Vintersalongen 12 december - 30 januari 2021 är INSTÄLLD.
Planerad utställning: KULTURSKOLANS Bild & Form elever visar upp sig i en utställning med akrylmålning
och mjölbatik.
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Elva språk under
samma förskoletak
Förskoletidningen har besökt förskolan Sjögården i Flen och uppmärksammat förskolans arbete med att lära barnen prata svenska
genom deras modersmål.

D

enna transspråkande arbetsmetod har visat sig vara lyckad och
har väckt nyfikna blickar från
omvärlden. Förskolan med rektor Kerstin
Johansson i spetsen berättar gärna mer.
– Det är vetenskapligt bevisat att man
lättare lär sig ett nytt språk om man först
är grundad i sitt modersmål, säger hon till
Förskoletidningen.
Totalt går det 105 barn på förskolan fördelade på sex avdelningar varav en avdelning bara är öppen för asylsökande barn.
Bland barnen finns elva olika modersmål
representerade och barnen undervisas på
flera språk samtidigt.

– Det är lätt att tänka att vi endast ska
ha svensk personal om barnen ska lära sig
svenska. Men personalens olika bakgrunder ger barnen trygghet och förutom
modersmålsstöd även stöd i sin kulturella
identitet vilket också främjar språket,
säger Kerstin.
Det finns 19 pedagoger i personalstyrkan
och flera av dem är också modersmålsstödjare som talar samma språk som
barnen, däribland arabiska, somaliska och
romani. Detta mångkulturella faktum gör
också att kommunikation med föräldrarna
fungerar smidigare.

Dessutom följer man varje år upp med en
kartläggning som ger en helhetsbild av
barnens språkanvändning.
Skollagen och läroplanen dikterar att
barn ska få möjlighet att utveckla både
sitt modersmål och svenska. Alla pedagoger talar naturligtvis inte alla språk
och då spelar tekniska hjälpmedel som
digitala sagoböcker och talande pennor
en nyttig roll.
Mer om detta och andra pedagogiska
samt praktiska lösningar står att läsa i
förskoletidningen nr 4 2020.
Magnus Ornhammar

För att se hur barnens ordförråd utvecklas görs regelbundna språkkartläggningar.

Förlängd anmälningstid
för stipendier 2020

I

drottsgalan i februari 2021 är inställd.
2020 års stipendier kommer delas ut
vid lämpligt tillfälle med hänsyn till
restriktionerna runt pandemin och dess
utveckling. Anmälningstiden förlängs till
31 januari och nedanstående gäller för de
fyra olika kategorierna:

Kulturstipendium
Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser
inom samhällslivets alla områden. Kan
utdelas till person som är bosatt och
verksam i Flens kommun eller har annan
särskild anknytning till kommunen.

Idrottsstipendium
Idrottsstipendiet är avsett att utdelas till
idrottsutövare som gjort en idrottsprestation utöver det vanliga. Utdelas till
en person som är bosatt och verksam i
förening i Flens kommun eller har annan
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särskild anknytning till kommunen eller
till lag med verksamhet i kommunen.

Ledarstipendium
Ledarstipendiet är avsett för utbildning
eller vidareutveckling till gagn för föreningsverksamheten inom Flens kommun.
Utdelas till person som är verksam i
förening i Flens kommun. Särskilt beaktas
insatsernas varaktighet, omfattning och
ideella natur.

Ung ledare
Stipendiet tilldelas person som uppträtt med vett och etikett och som är
en god förebild för barn och ungdomar
genom ledarinsatser inom Flens kommun. Stipendiet tilldelas en person som
är verksam i bidragsberättigad förening i
Flens kommun och som inte uppnått högre ålder än 25 år under det år stipendiet
utdelas.

Förslag på person som är lämpad för ett
av ovanstående stipendie skickas in med
motivering via mailadress tomas.larsson@
edu.flen.se senast 31 januari.

Hoppfulla
företagare mötte
lokala drakar
Draknästet light är en utmärkt chans för aspirerande företagare att
presentera sina idéer för företagsrådgivare och investerare. I oktober
besökte nästet Flen.

K

atec Sörmland är ett utvecklingsbolag för regionen som ägs till 40
procent av Katrineholms kommun medan näringslivet äger resterande
60 procent. Katec bidrar till tillväxt i
regionen genom fler och mer innovativa
företag.
Med finansiering från Region Sörmland
och i samarbete med utvalda kommuner,
arrangerade Katec tre draknäste light
under hösten 2020. Ett av dessa nästen
hölls i Flen men alla sörmländska idébärare oavsett hemkommun var välkomna
att ansöka.
De idébärare som blev utvalda att pitcha
på ett draknäste light fick presentera sin
idé inför en panel av erfarna affärsutvecklare och investerare. Entreprenörerna får
konstruktiv feedback på plats och ges
en möjlighet att få upp till 10 timmars
kostnadsfri affärsutveckling efter avslutat
näste, till ett värde av 10 000 kronor.
Målet med draknäste light är att hitta
och identifiera fler skalbara och innovativa bolag i Sörmland och ge dem
bättre förutsättningar att, över tid, bygga
lönsamma tillväxtbolag.

– Det är en marknadsföringsplattform för
event och aktiviteter. Vi riktar oss mot
företagare som vill marknadsföra sina
events och aktiviteter men mot användarna som en nöjesguide.
Oavsett om man är intresserad av sport,
kultur, nattliv eller annat, så finns allt på
samma plats istället för att man ska behöva söka runt, säger Hussein El-Shubaki
som i detta även kristalliserar vad som
gjorde att de kom på idén.
– Vi tröttnade på att söka på Facebook
och Google när vi åkte till olika platser.
Man ska kunna ta upp telefonen och se
vad som händer nära och det ska vara
uppdaterat. Som företag, det bästa du
kan göra är att visa att du finns och att
det pågår saker – det kan vi hjälpa till
med.
Appen har varit igång sedan 18 september, nästa steg är att bredda nationellt
och då krävs lite mer resurser.

– Idag hoppas vi på kontakter för
investering om intresse finns, så att vi kan
nå ut bredare. Vi behöver också strategier, expertis och kunskap om hur man
utvecklar start ups på bästa sätt, säger
Firooz Nazar.
Under ett draknäste light får idébärarna
10 minuter på sig att pitcha och därefter
ges 40 minuter för att svara på frågor.

Vilka frågor tror du att ni
kommer att få?
– Om konkurrensen och hur vi tjänar
pengar. Med tanke på att det är en bred
marknad med 150 000 aktiva företag vi
kan rikta in oss på, kan vi bara få 10 procent av det har vi gjort en bra lönsamhet.
Vår marknad är stor och vår potential
också, dessutom är vi billiga vilket gör det
attraktivt för företagarna att använda sig
av vår plattform och kunderna får ut det
mesta för de får allt på en plats, säger
Firooz Nazar.
Magnus Ornhammar

Glimten träffade tre unga och entusiastiska entreprenörer från Eskilstuna
strax innan de skulle stå framför panelen
och presentera sitt företag HAJPA, en
nystartat företag de spenderat cirka ett
år på att utveckla, allt från strategier och
affärsplaner till att bygga de tekniska
lösningarna.
HAJPA är en applikation för smarta
telefoner där event och aktiviteter inom
diverse kategorier publiceras av arrangörer. Användarna kan utan att logga in få
fri tillgång till tjänsten där event publiceras inom hela Sverige.
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Rik handelsflora i Flen
I Flen med omgivning, stoltserar vi med nyetableringar av stora butikskedjor och en mångfald av mindre
butiker. Lokal svensk kommers med välkända märken, lokala leverantörer och bästa service. Många av
handelsplatserna har sin förankring i världens alla hörn. Dagligvaror finner du hos ICA Kvantum, COOP
Flen och Willys. Kronans apotek och systembolag, båda centralt belägna.
Direkten - Tobakscentrum i Flen, din
spelbutik där du hittar: ATG, Svenska
spel, Internationella tidningar, påfyllning till alla kontantkort, gratulationskort i alla dess former, choklad
och godsaker. Välkommen att bli en av
många nöjda kunder!
Sportaffären - Flens Fiske & Fritid,
här erbjuds kläder och skor för aktiva
fiske och friluftsmänniskor. Brett
urval av spännande varor som passar
många.
Total Skydd & Underhåll, med stort sortiment av arbetskläder
och skyddsskor för arbete, profil och fritid. Vill du trycka text
och logotyp på kläderna så ordnas det snabbt och enkelt på
plats i butiken. Här säljs också skyddsutrustning som i och med
covid - 19 främst levereras till stat,
kommun och sjukvård. Webbhandeln,
totalskydd.com, växer och i webbutiken finner du vår stora höst och vinterkampanj.
På Synsam i Flen, kan du göra olika typer av synundersökningar.
Vår optiker gör noggrann ögonundersökning och ser till att du
får rätt hjälp - oavsett synfel. Vi står gärna till tjänst med goda
råd när du ska välja glasögonbågar - allt för att du ska hitta
glasögon som du kommer att trivas med. Vill du hellre hyra
dina glasögon så kan du teckna
vårt smarta abonnemang, Synsam
Lifestyle. Välkommen in så berättar
vi mer.
Hos oss på Jysk hittar du allt för ditt hem. Vi erbjuder även
säsongsanpassade varor såsom trädgårdsmöbler och julartiklar.
Våra produkter finns i tre kategorier,
BASIC, PLUS och GOLD för att du
enkelt ska hitta de varor som passar dig.
Jysk.se där du enkelt kan lägga en reservation via Click & Collect för snabb
och smidig shopping. Stort utbud på
vårt onlinesortiment, enkelt att beställa för avhämtning eller hemleverans.
Colorama, en fackhandelsbutik,
lokalt förankrad med stor kunskap och ett brett utbud utöver
det vanliga. I vår färghandel
har vi helt enkelt allting för din
renovering, färg, tapeter och golv.
Vi säljer utvald heminredning och
prima städprodukter.
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På Skobes i Flen kan du köpa dig
en ny bil, Volvo eller Renault!
I den lilla butiken med de stora
möjligheterna säljs tillbehör och
reservdelar till din Volvo som
tillhandahålls samma dag - och till
din Renault följande vardag. Jonas och Maths hjälper dig gärna
med frågor som rör din bil. Mycket välkommen!
På Mekonomen Detaljist Flen AB
säljs bildelar som rör dig och ditt
billiv, såsom verktyg, olja och allt
inom bilvård. Vi hanterar också
gasol. Med kunden i fokus vill vi
ge bästa service med vår kompetens och höga produktkvalité. Vi
är den enda bildelsbutiken i Flen!

Rix Video säljer tobaksvaror och
godsaker. Filmuthyrning - allt till
bästa pris!

K - Bygg, Bygg & Interiör. Här
säljs byggnadsmaterial till proffs
och till den medvetna konsumenten. Allt för ditt bygge eller projekt. Kunnig personal som gärna
hjälper dig genom hela processen.
På Djurcenter i Flen är målsättningen att erbjuda ett brett
sortiment till bra pris. Här kan du
handla marknadens bästa foder
och produkter till hund, katt,
smådjur och fisk. Här utförs också
hundtrim och kloklippning. Gratis
hemkörning vid köp för minst
500:- i Flens tätort och Malmköping, en mindre avgift till övriga
orter i Flens kommun.

Violloppan är en butik som drivs
av resurscentrum och är en kombination av loppis och egentillverkade alster - här erbjuds nytt
och gammalt!

På Sara Livs kan du göra spännande inköp av Orientaliska
livsmedel.

I blomsterbutiken Ringblomman finner du färska fina blommor på plats.
Här säljs förutom blommor också
svenskdesignade leksaker, mathantverk och väl utvalda presentartiklar.
Välkommen att beställa blomsterarrangemang för både bröllop och
begravning.

På Kannans Second hand
arbetar Sonja med vänner
helt ideellt. Återbruk
av prylar som skänks av
vänliga människor. Helt
och rent är alltid välkommet och överskottet går
till Barncancerfonden
och Operation Smile. På
fredagarna är det möbelförsäljning en trappa ner i
butiken.
Titta gärna in hos Agripro på
Katrineholmsvägen 12! Här
kan man förutom Lantbruksmaskiner och redskap även
handla, elstängsel och fina
leksaker med lantbruksanknytning, t.ex välgjorda
modeller av New Hollands
traktorer. Vi har även miljövänlig alkylatbensin, smörjmedel och spolarvätska.

Hos Azami kött säljs lamm, kalv,
nötkött och halalslaktat kött.
Fräscht och till ett mycket bra pris.

Mählqvists Rör ingår i Sveriges
största VVS - kedja, Comfort.
Allt från material och installation till service och underhåll.
Här säljs också värmepumpar.
Trygghetsgaranti och bekväma
helhetslösningar.

Här hos Jem & Fix hittar du ett
brett sortiment av byggvaror
till låga priser. Välkommen till
vår lågprismarknad i Flen!

Flen Orienten livs, kvartersbutik för livsmedel.

Hos Årets företagare i Södermanland Kvalité Häst & Hund,
Lida Gård Flen hittar du noga
utvalt för hästen, hunden,
jakten, festen, fritiden och
hemmet. Handla i den generösa butikslokalen med personlig
service, beställ från webbshoppen lidagardflen.se eller testa
gårdens Drive Thru – shoppa
online och hämta utanför
butiken.

Falks fiske, en butik för dig som gillar
att fiska. Bra priser på fiskeredskap
och ett mycket varierat utbud från
kända varumärken. Här kan du också
hyra en båt!

Elon är Sveriges ledande
kedja för vitvaror, hushållsapparater och andra hemprodukter med e-handel
samt 300 butiker fördelade
över hela landet. Varmt
välkommen till vår butik i
Flen!

Trädgårń i Flen - din trädgård
i Sörmlands hjärta! Blommor
för både ute och inne. Här
finner du duktiga florister som
tillgodoser dina önskemål oavsett ett blomsterarrangemang,
en bukett eller plantering.
Givetvis komponeras också
blomsterarrangemang till både
glädje och sorg. Välkommen in!
I kommande nummer av Glimten fortsätter vi att presentera
butiksutbudet i Flens kommun.
Elisabeth Holmberg
Flens Turism
Foto: Marcus Ledenvik
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Utmanande skogsäventyr på två hjul
Flens Endurosällskap är en relativt färsk ideell förening som snabbt fått
fäste och lockat nya entusiaster till den krävande sporten.
– Tjusningen är kombinationen av att vara ute i skogen, bemästra elementen
och tekniken och att få köra motorcykel, säger ordföranden Jonas Färndahl.

N

är Jonas, enduroåkare sedan 30
år, för några år sedan var på väg
att flytta till Flen undersökte han
vilka möjligheter som fanns för att utöva
sin älskade sport även på den nya hemvisten. Han fann den avsomnade klubben
Flens MCC och att banan här hade börjat
växa igen.
Jonas initiala tanke var att återuppliva
den gamla klubben, men det visade sig
för svårt och han valde därför att starta
på ny kula under nytt namn, Flens Endurosällskap.
– Det var bättre att dra igång en ny med
fräscha papper, nu har vi till vår stora
glädje alla tillstånd och intyg på plats och
vi blir fler och fler medlemmar och eldsjälar som ställer upp. Det är kul att kunna
bidra till det lokala föreningslivet och
sporten, föreningsliv har betytt mycket
för mig, säger Jonas.
Banan ligger på kommunalt ägd mark
invid återvinningscentralen Frutorp och
föreningen hyr marken av kommunen.
Medlemsantalet har snabbt vuxit till runt
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– Om det inte vore för Corona hade vi
nog ordnat flera tillställningar med publik, nu får vi avvakta tills restriktionerna
släpper men möjligheten finns och vi har
organisationen och viljan för det, säger
Jonas som märkt av intresset under den
träningsserie som föreningen anordnade
under året.
– De kom så många att vi tyvärr fick säga
nej till publik och då hade vi inte alls
marknadsfört det. Träningsserien var vid
tre tillfällen och flera ur Sverigeeliten
dök upp och även en Europamästare i
Superenduro, Magnus Thor. Nu är serien
avslutad men vi har fyra tillfällen per
vecka då man kan köra under specifika
tider, säger Jonas och fortsätter:

30 med förare från 11-års ålder upp till 70
år. Fokus ligger på enduro och knattecross.
– Vi vill gärna ha fler ungdomar, nu när
det finns en seriös bana här hoppas vi de
som dragit sig för att testa innan kan tänka sig att åka. Vi har många duktiga förare
i klubben som vill dela med sig och vi vill
organisera ungdomskurser.
Tack vare Henrik Holm, en av de driftiga
medlemmarna, förfogar föreningen även
över en av Sveriges bästa banor för extrem-enduro, en nisch som bidrar till att
föreningen snabbt gör sig ett namn.
– Extrem-enduro påminner om trail men
hastigheterna är lite högre och det ställer
stora krav på förarna. Det ligger lite i
tiden när många gillar att hålla på med
extremsporter. Man kör där man knappt
kan gå och det är spektakulärt och roligt,
men det finns inte så många organiserade
banor för detta.
En sport som beskrivs så torde kunna
locka publik och vara fog för att arrangera tävlingar – och visst har föreningen
tankar på detta.

Foto: Gustav Färndahl

Foto: Henrik Holm

Magnus Thor,
europamästare
i super-enduro.

Jonas Färndahl

– Det var väldigt roligt att se engagemanget och den stora efterfrågan som
finns. Vi hade tänkt helt rätt när vi drog
igång detta, det kan vara bra för en nybörjare att komma till oss som en mindre
klubb om man känner sig nervös. Alla
inom sporten är väldigt hjälpsamma, allt
från att ge goda råd till reservdelar, men
det kan vara lite lugnare här, säger Jonas
Färndahl.
Magnus Ornhammar

Foto: Ebba Culmsee.

Lokal utvecklingsplan främjar
bygden

Att skapa en lokal utvecklingsplan, LUP, innebär att ett representativt
antal människor i en bygd eller på en ort deltar i arbetet med att ta fram en
långsiktig viljeinriktning kring hur man vill forma sin egen framtid i bygden.

L

UP är ett bra verktyg för landsbygdens intressenter och kan integreras
i kommunens utvecklingsplanering.
Det är viktigt att de lokala företrädarna
själva äger sin LUP vilket också till allra
största del innebär genomförande av
densamma.
Vinsten är bland annat att visionen och
målen för bygden/orten blir förankrade
och utvecklingsområdena synliga. Arbetet
är processinriktat och utvecklas till en
plan som alla kan stå bakom.
I Flens kommun var Hälleforsnäs Bygderåd först ut att skapa en LUP, Utvecklingsplan Hälleforsnäs, som presenterades
hösten 2019. Bakom låg ett idogt arbete
av bygderådet i samverkan med Hela
Sverige ska leva och med stöd av Leader
Södermanland.
Den pekar ut olika utvecklingsområden
där varje har en arbetsgrupp som ansvarar
för genomförandet.

Samhälle och service
Vision om att skapa möjligheter för att
leva, bo och verka i Hälleforsnäs hela
livet. Häri ryms projektet En bygd att
åldras i som gör studiebesök, enkäter och
samarbetar med målgruppen i form av
PRO, Salamat, Kommunala Pensionärsrådet och Mellösa Bygderåd.
Vidare agerar man remissinstans för ny
bostadsförsörjningsplan, skissar på ett
bygderådscafé, arrangerar Day of Kindness
(kläder till behövande), agerar volontärer

till skolorna och till de äldre samt driver
Wild Heart Hälleforsnäs.

Service
Arbetar med frågan om en tankstation
och har lämnat medborgarförslag om utökade p-platser vid järnvägsstationen samt
om laddningsstation för elfordon och ett
cykelgarage.

Trygghet och skydd
Nattvandring, trygghetsvandring, grannsamverkan, säkerhet vid arrangemang
samt projektet Civila insatspersoner, där
frivilliga kan vara först på plats när akuta
händelser inträffar och starta viktiga
livräddningsinsatser.

Trafiksäkerhet
Två representanter med stort intresse
i frågan sitter med i kommunens cykelgrupp och bevakar och deltar i arbetet
med gång- och cykelbanor.

Kultur och evenemang
Mål att ta vara på historien, skapa traditioner och arrangemang som engagerar
och lockar både lokalbefolkningen och
besökare i alla åldrar. Genomfört bland
annat Nallejakt, allmänhetens städdag,
sommarträffar för pensionärer och yoga
för ungdomar och vuxna.

Miljö och gröna rum
Projektet Gröna Rum ligger vilande men
kommer att aktiveras under december
2020.

Hälleforsnäs är så mycket mer
än bara bruket, något bygderådet jobbar hårt för.

Friluftsliv och fritid
Gruppen arbetar med att fånga upp och
skapa friluftsaktiviteter som lockar boende och besökare, exempelvis kanotuthyrning. Har också varit drivande i att en privat aktör öppnat gym på bruksområdet.
För dialog med kommunen om att skapa
möjlighet att återuppbygga motionsspår.

Näringsliv, turism och ekonomi
Ska utveckla bygderådets hemsida med
mer lokal samhälls- och näringslivsinformation.
Även marknadsföra Hälleforsnäs på olika
sätt och i olika kanaler.
I vissa av dessa områden sker samverkan
med andra aktörer eller Flens kommun.
Under pandemin har bygderådet frångått arbetsgrupperna då upplslutningen
inte varit så stor. Arbetet sker nu överskridande i de stora hjärtefrågorna och
mestadels med/ideella funktionärer vid
eventuella genomföranden.
Denna text är ett kortat axplock ur
bygderådets arbete, läs mer på hemsidan
halleforsnas.org.
Carla Swenson
Enhetschef Fritid
Flens kommun
Marina Carlsson
Ordförande Hälleforsnäs bygderåd
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Både Flens och
FN:s hållbarhetsmål
25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den resolution som
i talspråk kallas för Agenda 2030. Bestående av 17 globala mål är den
världens gemensamma handlingsplan för en hållbar utveckling.

F

em år och en månad senare, 22 oktober 2020, antog kommunfullmäktige i Flen ett nytt styrdokument
baserat på samma 17 mål: Hållbarhetsprogram för Flens kommun 2030.

Vad innebär det?
Hållbarhetsprogrammet tar ett helhetsgrepp på framtidens stora utmaningar.
Här konkretiseras kommunens långsiktiga
ambitioner och bidrag till den globala
agendan, som ska genomföras inom alla
sektor samt på alla nivåer.
De 17 målen är integrerade, odelbara
och balanserar de ekonomiska, sociala
och ekologiska dimensioner av hållbar

utveckling. Ett mål kan inte uppnås på
bekostnad av ett annat utan hänger alla
ihop. I programmet omtolkas dessa mål
utifrån Flens lokala kontext, och bryts ner
till 89 kommunala målbilder som handlar
om alltifrån utbildning, omsorg och
arbetsmarknad till infrastruktur, energi,
miljö och jämlikhet.
Både nya åtaganden i Agenda 2030 och
befintliga ambitioner hos kommunen
kopplade agendans målområden samlas
nu under ett gemensamt paraply. Ett
stort dokument helt enkelt, som kommer
genomsyra hela kommunens arbete fram
till 2030. Ja, hos såväl kommunens bolag
som i nämndplaner och budgetprocesser

blir hållbarhetsprogrammet ett centralt
verktyg för all framtida prioritering och
planering för att styra oss i en hållbar
riktning.
Tomas Högberg
Miljöstrateg

info
Hållbarhetsprogrammet hittar du i
Flens kommuns författningssamling
på hemsidan flen.se under fliken “Om
Flen” och “Politik och påverkan”.

Bild: Minabibliotek

Digital enkät för medlemmar av de nationella minoriteterna
Flens kommun vill samverka med medlemmar i de nationella minoriteterna för att de rättigheter som grupperna har
enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska säkras. Därför önskar Flens kommun
komma i kontakt med kommuninvånare som tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna i syfte att
besvara några frågor i en digital enkät, antingen via QR-kod eller www.flen.se.
Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter, lämnar du inga kontaktuppgifter är enkäten anonym.
Enkäten är öppen för svar till och med den 31 december 2020.
Om du har frågor, mejla: helen.nyberg@flen.se.
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Foto: Mostphotos

Intensiv
tandtrollsjakt
i Flen

Att i tidig ålder skapa en god tandhälsa motverkar
karies och övriga tandproblem som kan uppstå.

Barnen i Flen har mest karies av alla barn i Sörmland. För två år sedan
bestämde sig Folktandvården i Flen för att göra något åt saken.

J

ust nu har över hälften av alla sexåringar i Flen hål i tänderna, säger
Florence Ljungkvist, tandsköterska på
Folktandvården i Flen och projektledare
för ”I jakten på tandtrollen” vars mål är
att bromsa den negativa utvecklingen.
– Tanken är att projektet ska säkerställa
att man i tidig ålder får hjälp med tandborstning och bra kost hemma. Vi gick ut
till alla förskolor, kommunala som privata,
och gav dem en chans att vara med i
projektet och de flesta sa ja.
Folktandvården försåg alla barn på
förskolorna, från de yngsta till de äldsta,
med varsin tandborste och fluortandkräm. Barnen har borstat efter egen förmåga för att få in en god rutin, varje dag.
– Det är viktigt att komma ihåg att hjälpa
sina barn upp till ungefär tio till tolv års
ålder att borsta hemma. Borstningen på
förskolorna är bara ett komplement till
borstningen hemma. Använd tandkräm
med fluor och tänk på att inte skölja med
vatten efter tandborstningen för då tar
man bort effekten av tandkrämen, säger
Florence och understryker de vuxnas roll
i barnens tandhälsa.
– Att tandborstningen sköts morgon och
kväll är de vuxnas ansvar, det är en viktig

strid för dem att vinna. Föräldrarna har
i projektet fått löpande information om
hur viktigt det är med hjälp med tandborstningen och att hålla en god kost.
En stor anledning till att barn drabbas av
karies är socker och det rör inte bara de
uppenbara sockerfällorna som godis och
läsk. Därför trycker Florence på vikten av
bra kost minst lika mycket som på andra
delar.
– Det är viktigt att man tittar över hur
frukost och mellanmål ser ut. Drick
vatten som törstsläckare och drick gärna
mjölk till alla måltider. Ät på regelbundna
tider och undvik småätande, låt tänderna
vila två till tre timmar mellan du äter, då
hinner de återhämta sig. Snacks, glass,
juice, saft, söta flingor och drickyoghurt
med mera räknas som godis. Självklart får
man äta sötsaker men försök tänka på att
hålla det till en gång i veckan.
Projektet innebär också att Florence med
jämna mellanrum besöker förskolorna
och svarar på frågor om tandborstning.
Dessa träffar brukar kombineras med en
sagostund.
– Att utvärdera projektet och en förhoppningsvis minskad kariesförekomst
tar tid,

men vi kan redan nu se att det är väldigt
populärt bland barnen då de efterfrågar
tandborstningen. Vi hoppas att det kan
skapa ringar på vattnet och att de tar
med sig detta hem och att det blir lika
naturligt som att tvätta händerna efter
toalettbesök.
Föräldrar har sagt att det har blivit lättare
att motivera barnen till tandborstning.
Projektet var tänkt att pågå i två år med
avslutning i september 2020 men har
blivit förlängt. I projektet har också en
tandsång skapats.
– Jag kontaktade världsorkestern och
Lutte Berg med idén om tandlåten. De
har sen utifrån mina önskemål skapat en
låt. Kulturskolan har sedan lärt barnen
låten och gjort en dans som senare blivit
en musikvideo där tre olika förskolor
medverkar.
I samarbetet kring låten ingår Folktandvården Flen/Sörmland, Flens Världsorkester, Flens kulturskola samt Flens
förskolor. Musikvideon går att se på
Youtube, sök på tandlåten Flen. Läs mer
om projektet på Folktandvården Sörmlands hemsida.
Magnus Ornhammar
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Olle lämnar
över till
Adam och
Emilia

Genom åren har Olle samlat på sig material, verktyg och maskiner.
En guldgruva för Emilia och Adam som ska ta över.

Mitt i köpingen, på Landsvägsgatan 39, har konsthantverkaren Olle
Smed bott och verkat sedan 1977. Hans konst finns i offentliga miljöer
och i privata hem i mer än 40 länder. Men nu har han sålt sin rörelse.
– Det är till 99 procent glädje för att Emilia och Adam vill ta över
fast visst känner jag också lite vemod och sorg, men det har varit
en härlig tid!

A

tt ha bostad, affär och verkstad i
samma fastighet har passat Olle
Smed perfekt för han är inte den
som skiljer på arbete och fritid. En idé kan
komma mitt i natten och då är det bra att
kunna ta trapporna ner till verkstaden
och börja skapa.

– Jag har det i huvudet, materialet betyder också mycket, jag vrider, vänder och
provar för att se hur jag ska göra för att
det ska bli bra. Jag har lärt mig själv, gör
inget efter ritning. När kunderna kommit
med en har jag sagt att jag vet vad ni vill
ha och gör det på mitt sätt. Blir ni inte
nöjda så behåller jag verket, men det har
jag aldrig behövt göra.
Kontakten med kunderna har betytt
mycket för Olle som under sommarhalvåret suttit och skapat sina Sörmlandsekar
på trottoaren utanför butiken.
– Jag bjuder in dem som går förbi, en
del går över från andra sidan gatan, man
märker att folk är stressade fast de har
semester. Men de flesta kommer in och
många tackar för att jag lockade in dem i
butiken och passar också på att handla.
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Olle har under många år erbjudit kunder
som visat stort intresse för verksamheten
att ta över men inte hittat någon efterträdare. Men så kom Emilia och Adam
förbi. Paret var på Malmamarkan förra
året och såg Olle sitta utanför sin affär.
– Jag brukar inte prata med folk men nu
gick jag fram, när Olle sa att han ville sälja
rörelsen presenterade han min dröm,
säger Emilia Malmström som håller på
med silversmide. Sambon Adam Carlsson
är också konstnärligt intresserad och
paret hade funderingar på att starta en
verksamhet när Olle kom i deras väg.
– Man lever bara en gång och måste våga
förverkliga sina drömmar, säger Adam.
Paret har tagit över fastigheten och fortsätter driva butiken där de säljer Olles
alster och egna verk. De har så smått
provat på hantverket och bland annat
testat att göra Olles Sörmlandsekar som
är hans signum.
– Det vore roligt att förvalta dem så de
kan leva vidare, säger Emilia.
Kontrakt är skrivet men Olle har kvar sin
nyckel.

Adam Carlsson och Emilia Malmström har tagit
över Olles rörelse. Framöver ska det finnas en
blandning av deras och Olles konst i butiken.

– Det tar tid att lära sig hantverket, det
krävs mycket träning för att få in känslan
i kroppen. Det är som att växla en bil, du
tänker inte på vad du gör utan du bara
gör, säger Olle. Emilia, som redan stått
många timmar och kikat över axeln på
Olle, nickar instämmande.
– Jag ser på och försöker få in känslan
innan jag testar själv. Det är stor skillnad
mot silversmide som är så pilligt, smide är
mer rejält.
Tanken är att Olle ska finnas där och vara
deras coach minst ett år framöver innan
han drar sig tillbaka. Om han nu kan
trappa ner helt, för gassvetsen ska han
behålla.
– Jag vet en ek som jag gärna vill göra!
Så bli inte förvånad om du får se Olle sitta framför en gammal ek och avbilda den.
Text & bild
Kristina Eder

Fler friska
börjar med dig!

Våra val gör skillnad och kan rädda liv.
I Sörmland har vi skärpta allmänna råd för att stoppa
smittan av covid-19. Följ dem!
Läs mer på 1177.se/sormland
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Ett val för framtiden!
Varför ska jag söka till Prins Wilhelmgymnasiet? Du kanske har funderat och lekt med tanken, eller du kanske har barn som just nu står inför
ett val till gymnasiet, ett val som kommer att forma barnets framtid.

F

rågan är bra och det är en viktig fråga att ställa sig. Gymnasievalet är ett
val som kommer att sätta sin prägel
på framtiden, den kommer att påverka
vardagen och framtiden. Samtidigt är det
inte alltid det enklaste valet att göra nu
när det finns många alternativ att välja
mellan. Gymnasiestudierna är en viktig
del av livet. Kunskaperna som man tar
med sig ligger som en grund för framtida
yrkeslivet, samtidigt som minnena från
studierna kommer att finnas kvar. Det är
viktigt att få studera i en miljö där man
känner sig trygg, välkommen och uppskattad.
När man ska stå inför olika val och beslut
kan det vara bra att ta hjälp av fakta som
sen kan ligga som en grund inför besluten,
samtidigt som det är viktigt att lyssna till
sig själv om vilka intressen man har, vad
man brinner för och vad man planerar att
göra i framtiden.

Varför PW?
På Prins Wilhelmgymnasiet har vi arbetat
aktivt med att skapa en trygg miljö för
våra elever, en miljö som präglas öppenhet, välkomnande och uppskattning.
Trygghetsarbetet har fört lärare och elever närmare varandra och detta har inte
endast lett till en ökad trygghetskänsla,
utan det har även skapat möjligheter för
eleverna att utveckla sina relationer till
lärare. Som en följd av goda relationer
mellan elever och lärare blir elever sedda.
Lärarna kan stötta och vägleda elever så
att de kan utveckla sin potential fullt ut.
Våra elever kan läsa antingen högskoleförberedande program (EK, NA, SA) eller
yrkesförberedande program (VO, Lärling
med många olika inriktningar).
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På de högskoleförberedande programmen
hjälper vi våra elever få en god grund inför
framtida val av yrken och studier genom
olika aktiviteter med ex samarbeten med
universitet/högskolor, vi har flera elever
som deltagit på olika aktiviteter som
exempelvis Sonja Kovalevsky dagarna,
European youth parliament, Studieresa
till Sävö, sommarskola på KTH etc. Allt
detta gör vi för att förbereda elever till
framtida studier.
På de yrkesförberedande programmen så
får eleverna en god kvalitativ undervisning med mycket praktik och stöttning
av goda lärare på skolan. Inom vård- och
omsorgsprogrammet får eleverna grundligt lära sig hur man tar blodprov, hjälper
patienter att lyftas från sängen på ett
säkert sätt, hur man tar hand våra äldre
på ett tryggt sätt. Elever som läser med
lärlings inriktningen är ute på praktik och
lär sig yrket direkt “hands on”. Arbetsplats
Bundna Lärandet (APL) är en mycket
viktig del av utbildningen.
När vi tittar på statistik så kan vi se att
vi på PW har mycket god anledning att
vara stolta. Enligt statistik från Kolada
så går en större andel elever vidare till
studier på högskola/universitet eller
etablerar sig på arbetsmarknaden jämfört
med hela Södermanlands Län. En naturlig
bidragande del till detta är att PW har en
mycket hög kompetens på sin personal.
Vi har en mycket hög andel lärare som är
legitimerade, mycket högre än de flesta
andra gymnasieskolor. Lärarna trivs med
sitt arbete och har man väl börjat på Prins
Wilhelmgymnasiet, så vill man inte byta
arbetsplats. För mig är det ett tecken på
en god arbetsklimat för både elever och
lärare.

Trygghet
Skolan har arbetat aktivt med att öka
känslan av trygghet och säkerhet på
skolan. Dels har skolan, tillsammans med
huvudmannen, tagit beslut om att skolan
är låst och inga obehöriga har tillträde till
skolan. Elever får en personlig tag som de
använder för att komma in i skolan. Expeditionen är tillgänglig och synlig direkt vid
entrén.
När jag möter elever i korridorer eller
i klassrum, så hör jag både skratt och
glädje. Vi har en del ungdomar som har
roligt när de spelar UNO med varandra på
rasten, andra sitter och pratar om någon
serie som de streamat, men när rasten är
slut så går eleverna till sina lektioner för
att få fylla på nya kunskaper.
Vidare har vi en aktiv elevkår som arbetar
med att hitta roliga och härliga aktiviteter
för eleverna på skolan. Nu senast anordnade de en maskerad festlighet på skolan
som avslutades med skattjakt samt belöning för bästa maskeraden!

Framtiden
Vill du få en härlig tid under kommande
3 åren fyllda med kunskap, glädje och
trygghet så ska du söka till Prins Wilhelmgymnasiet.
Vi ser fram emot att träffa och lära
känna dig.
Jari Salmijärvi
Rektor Prins Wilhelmgymnasiet

Visste du att ett trygghetsarbete pågår för att förbättra den
fysiska miljön på och kring Violentorget?
Utöver Flens kommun, fastighetsförvaltare och företagare i centrum är även
Prins Wilhelmgymnasiets elevkår delaktiga i detta viktiga arbete.
Projektet handlar om att förändra utformningen och gestaltningen av Violentorget,
framför allt den yta som gränsar till Prins Wilhelmgymnasiet. Syftet är att skapa ett
tryggare och mer attraktivt torg, samt att göra torgytan utanför gymnasiet bättre l
ämpad som skolgård.
Målet är att Violentorget ska upplevas som trygg, välkomnande och tillgänglig för elever
med olika behov, önskemål och intressen. Projektet strävar efter att inkludera eleverna
på Prins Wilhelmsgymnasiet i så många steg som möjligt, från framtagande av idéer till
utformning och genomförande.

Succé för bygdevandringar i
Sparreholm
När coronapandemin satte stopp för Hyltinge Hembygdsförenings sedvanliga aktiviteter väcktes förslaget
att göra bygdevandringar i och runt Sparreholm. Ett förslag som blev en succé!

V

andringarna inleddes före midsommar med en testvandring för 16
inbjudna runt Torparviken mellan
Sparreholms slott och slottsparken.
– Vandringen blev uppskattat och därefter har vi varje vecka skickat ut inbjudan
till medlemmarna inför kommande vandring, säger ordföranden Karl Persson.
Varje vandring har haft ett intressant
mål och en guide som har berättat om
platsen och dess historia. Själv har Karl
bland annat visat bilder ur föreningens
arkiv och berättat om hur det såg ut förr

på många av besöksmålen. Några av de
platser som besökts är Tempelberget,
Oljeberget, Grevens jaktstuga och runstenen vid Sund. Vandringens kafferast, till
vilken varje deltagare haft med sig egen
matsäck, har varit mycket uppskattad.
Sammanlagt 15 bygdevandringar har
avverkats och antalet deltagare har blivit
fler för varje vandring. Flest deltagare, 37
stycken, lockade vandringen på Hassön.
– Många har också hängt i och deltagit
i alla vandringar, säger Karl som planerat
bygdevandringarna tillsammans med

En del av deltagarna i vandringen
till runstenen vid Sund försöker
tolka innebörden av skriften.

föreningens sekreterare Göran Lindberg
som provgått alla sträckor i förväg. Göran
Lindberg har redan provgått en ny sträcka
och planen är att till våren återuppta
bygdevandringarna.
För den som vill läsa mer finns alla
vandringar presenterade i ord och bild på
hembygdsföreningens hemsida: hembygd.
se/hyltinge.
Kristina Eder

Foto: Bengt Elmwall

23

Flens bibliotek är tillfälligt stängt för besök
Flens bibliotek följer Folkhälsomyndighetens restriktioner genom att tillfälligt stänga sina publika verksamheter.
Under ordinarie öppettider kan du låna
och lämna böcker vid en lucka i entrén,
samt få hjälp med kopiering vid akuta
fall (max 10 sidor). Alla filialer är tillfälligt
stängda p.g.a. Folkhälsomyndighetens
restriktioner.
Ändrade öppettider på Flens bibliotek
21 december kl. 9-17
22 december kl. 9-17
23 december kl. 9-16
24-26 december STÄNGT
28 december kl. 9-1
29 december kl. 9-17
30 december kl. 9-16
31 december - 1 januari STÄNGT
Lördag 2 januari kl. 10-14
4 januari kl. 9-17
5 januari kl. 9-16
6 januari STÄNGT
7 januari kl. 9-17
8 januari kl. 9-17
9 januari kl. 10-14

Utökad service med Boken Kommer och Take Away
Du som har svårt att ta dig till biblioteket kan få dina böcker hemkörda till
dörren. Kontakta Flens bibliotek för
att önska böcker och bestämma en tid
som passar. Du kan också låna en Take
Away-kasse som du hämtar på biblioteket. Du kan bestämma böcker själv, men
det finns också färdiga kassar med böcker som vår personal valt ut. Perfekt för
dig som inte riktigt vet vad du vill läsa!

Boka en bibliotekarie
Nu kan du få personliga boktips och
vägledning i våra e-tjänster på telefon!
Maila flens.bibliotek@edu.flen.se eller
ring 0157-430964 för att boka en tid,
inom ordinarie öppettider. Sedan ringer
en bibliotekarie upp dig. Meddela i
förväg vilken typ av böcker du vill ha
tips på.

du har hemma. Med din PIN-kod kan du
också 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 Flens
bibliotek så hjälper vi dig.

Landsbygdbibliotekarie för hela
kommunen
Nu är det klart att Flens kommun kommer att få en landsbygdsbibliotekarie.
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
har beslutat att Bettna biblioteksfilial
flyttas tillbaka till Bettna skola, och
Sparreholms biblioteksfilial ersätts
med en landsbygdsbibliotekarie och en
bokbil.
Du hittar mer information på flen.se.

Har du en PIN-kod?
Med en PIN-kod kan du logga in i vår
bibliotekskatalog bookitpub.flen.se för
att reservera böcker, eller låna om dem

Din sophämtning
sker som vanligt trots
röda dagar kring
jul och nyår.

I år får vi en extra
vecka i kalendern!
Du som har hämtning jämn vecka 2020
får hämtning udda vecka 2021
Du som har hämtning udda vecka 2020
får hämtning jämn vecka 2021

Ta hand om varandra,
håll avstånd och håll ut.
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Flen

I decemberversionen av artikelserien Mitt
Flen gör vi en specialare med dubbla deltagare
samt en liten tumning av kommungränsen
västerut. Möt duon som båda förärats med
Region Sörmlands kulturstipendie.

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

Mattias mår bra av att arbeta med händerna
När Mattias Höög läste på universitetet
kände han en saknad efter att arbeta med
något konkret. Han började slöjda och att
arbeta med händerna fick honom att må
bra. Nu gläds han åt att ha tilldelats Region
Sörmlands kulturstipendium på 10 000
kronor i kategorin fortbildning/hemslöjd.
Mattias Höög är född och uppvuxen i
Årdala och hade siktet inställt på universitetsstudier i matematik. Han kom in men
någonting saknades.
– När jag började med träslöjd mådde jag
bra. Att göra något konkret med händerna
som andra kan relatera till och berömma
mig för är något helt annat än studier i avancerad matematik. Jag fastnade och blev
helt beroende, säger Mattias och tillägger
att det blev en väldig övergång från matematikens abstrakta värld till att tälja skedar
och åka runt på marknader och sälja.

Hans mål är att bygga upp en verksamhet
och kunna leva på sitt hantverk. I dag tillverkar han mest skedar och burkar.
– Slöjda kräver väldigt mycket tålamod.
Framöver vill jag göra lite av varje och har
bland annat idéer kring att tillverka möbler
liknande pinnstolar, hantverksmöbler är
mycket vackrare och hållbarare än de industritillverkade.
Mattias arbetar som slöjdlärare och har
hittat ett hus i skogen utanför Ärla med
ett garage han är på väg att inreda med
verktyg och maskiner han behöver för att
kunna utveckla sin slöjd. Hans slevar och
salladsbestick finns i butiken på Sörmlands
museum och bilder på det han skapar finns
på instagram, mattis_slojd,
Kristina Eder

Martin älskar att spela piano
– Det känns väldigt roligt och jag ser ett
stort värde i att, nu när jag flyttat hem,
genom konserter och work shops kunna
ge tillbaka något för all den värme och
uppskattning jag fått genom åren, säger
konsertpianisten Martin Sturfält som tilldelats region Sörmlands kulturstipendium
på 20 000 kronor.
Martin är född och uppväxt i Valla och var
redan som tioåring verksam som kantor i
traktens kyrkor.
– Jag kan inte minnas att jag inte har
spelat. Mina föräldrar brukar berätta att
var jag ledsen behövde de bara sätta mig
vid ett piano så blev jag glad igen.
I dag bor Martin tillsammans med sin fru
på en gård utanför Sköldinge. Här har de
bin, höns och en mindre äppelodling.
– Det ger oss ett stort mervärde att
kunna förvalta gårdens marker och det
uppskattas av dem som köper honung
och ägg.

Sitt liv som konsertpianist beskriver Martin som att det bara finns två veckodagar,
måndagar och lördagar. Måndagar som
är fyllda av hårt arbete vid pianot och
lördagar då han ger konserter. Precis som
de flesta kulturutövare har Martin fått
stryka mycket i sin kalender men det har
också kommit till streamade konserter
och under hösten fick han äntligen möta
sin publik igen.
– Det var otroligt skönt! Det är en fantastisk grej att samlas i samma rum, det
är inte bara envägskommunikation utan
man känner av att det finns mottagare i
rummet! I dag säger också den moderna
antropologin att det inte är meningsfullt
att prata om människan och musiken som
två separata fenomen. Kulturen är en del
av oss och inget vi hittat på. Tar man bort
kulturen tar man bort en del av människans väsen.

Foto: Privat

Foto: Kristina Eder

Mitt

Kristina Eder
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Gör skillnad som
nattvandrare
Iklädda röda västar ser vi de röra sig genom samhället efter mörkrets
inbrott. Vilka är de?

Fredagen 20 november träffas de igen för
höstens andra nattvandring i Flens tätort.
Det är en brokig skara. Här finns bland
annat tvåbarnspappan Leif Elsberg som
även är samordnare för Nattvandrarna i
Flens tätort, några engagerade kvällspigga
mammor med arabiska och somaliska som
modersmål, pensionären Bengt Nilsson
som är ordförande i IOGT NTO Flen, samt
nyinflyttade arbetsmarknads samordnaren Gunita Persson som har två utflugna
barn. De kompletterar varandra och ser
sina olikheter som en styrka.

– Det är lättare att få kontakt med ungdomarna om vi inte är jättemånga. Däremot går en nattvandrare aldrig ensam, det
är bra att vara minst två, berättar Gunita.
Under den förra vandringen stötte vi på
en del ungdomsfylla i centrum. Den här
fredagen har det dock varit betydligt
lugnare.
De startar kvällens vandring vid fritidsgården med en värmande kopp kaffe och
smörgås som fritidsgården gärna bjuder
på. Efter det har deltagarna massor av
energi för att ge sig ut i kvällsmörkret!
Vill du också göra skillnad?
Kontakta den lokala samordnaren på din
ort:

Foto: Privat

D

et är en grupp vanliga kvinnor
och män som har som gemensam
nämnare att de tycker att våra
unga är viktiga och att vuxennärvaro är
viktigt. Syftet med nattvandringen är att
skapa trygghet, lugn och ro, goda relationer till ungdomar samt att vara vuxna
förebilder.

Hälleforsnäs: Marina Carlsson
e-post: bruksvandrarna@nattvandring.nu
tel: 073-622 79 50
Malmköping: Pernilla Andersson
e-post: malmkoping@nattvandring.nu
tel: 070-304 30 07

Flen: Leif Elsberg
e-post: flen@nattvandring.nu
tel: 076-568 70 44

Jessica Ekermann
Trygghetssamordnare

Checklista för att undvika vinterns faror

Bär reflexer, även i stadsmiljö där det finns gatulyktor
Gå aldrig ut på is och sjöar ensam. Använd rätt utrustning
Ha koll på tända ljus. Den som tänder ljus släcker dem
Kontrollera din brandvarnare med jämna mellanrum
Ha bra däck på din bil
Fokusera på din körning när du kör. Lägg undan telefonen
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AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Samhällsinformation till medborgare samt fastighetsägare i Flens kommun

Flen
Mitt

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.

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 donerade 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.

Eva Lundin:
”Har jobbat på Harpsund
under fem statsministrar”
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.
Namn: Eva Lundin
Ålder: 50
Bor: Villa i Hälleforsnäs

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 väldig 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.

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
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Jag växte upp i Degerfors och träffade min blivande man på en trädgårdsutbildning 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 kanonrestaurang 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.

