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D

et våras och det är en tid av nytt språng
i steget. Ljuset har återvänt och dagarna
känns längre igen! För mig är våren en favorittid på året med egentligen den enda nackdelen
virvlande grus från maskinerna som städar bort
vinterns rester på grusade gångar och gator.
Ljuset lyser också igen på Joakim Danielsson,
kommunens HR-chef som fick en allvarlig dos av
covid-19 i höstas, så illa att han var nära att stryka
med. Eller som han själv skulle ha sagt – kola av.
Han berättar om sin helvetesresa, en resa som
fortfarande tär på honom och kommer så att göra
för en tid framöver. Men det finns också ljuspunkter, som den vård och de människor han mötte på
Mälarsjukhuset. Läs mer på sidan 4.

Trafiken i Flen
skärskådas i utredning

Förutom i väderprognosen våras det sannerligen
också för sporten padel. Det nationella intresset
har visserligen blommat ett tag men i Flens kommun tar det fart i år med två stora satsningar på
padelhallar.

Slutligen vill jag nämna artikeln på sidorna 6 och 7
som rör en trafikutredning gjord i centrala Flen. En
vecka av mätningar ger en massa intressanta siffror
och variabler, inte minst kring trafikanters beteende och hur tunga högerfötter de har.
Varma vackra vårhälsningar!

Foto: Jonas Bilberg

Foto: Mostphotos

För den som inte vill härja runt i en padelhall kanske trädgårdsliv passar bättre. Det går utan tvekan
att säga att paret Moby brinner för sin trädgård.
Hämta inspiration från deras gröna skönhet på
sidan 16 och på sidan intill hittar ni mer om grönsaksodling och allt som hör därtill.

Foto: Mostphotos

Själv är jag mer av en tennisfantast men med den
fäbless jag när för racketsporter har jag självfallet
testat padel och kan varmt rekommendera en omgång. Det är enkelt att komma igång och passar alla
oavsett flås. Mer padel på sidorna 14 och 15.

Covid-19 kan
drabba alla
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Hej då Flens kommun.
Kulturen i vårens tecken.
Ställföreträdare får certifiering.		

Nytt
samarbete
med MDH
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Smått & Gott
Mässa och fest uppskjutna – igen
Förra året ställdes mässan Bygga, Bo & Hälsa i GB-hallen in på grund
av pandemin. Förhoppningen var tidigare att mässan skulle kunna
hållas i år men nu står det klart att den skjuts upp till nästa år. Den
planeras nu till april 2022.
Samma kan sägas gälla för Fest i Flen, även här gör pandemin att
stadsfesten skjuts på framtiden och kommer alltså inte att genomföras under maj 2021.

Provtagning covid-19 i Flen
Nu finns det en provtagningsstation vid Hammarvallen, boka tid på
1177.se om du misstänker covid-19-smitta. Om du inte kan ta bil till
provtagningen måste du ta utevägen och vara noga med att hålla
avstånd till andra. Du ska absolut inte åka kollektivt. Personalen
kommer och möter dig när det är din tur, gå inte ur eventuell bil.
Provsvar meddelas inom 48 timmar på 1177.se

Kulturskolan med i projekt om
psykisk hälsa
Kulturskolan i Flen har blivit utvald
att delta i det nationella projektet
“Kulturskola och Psykisk hälsa”. Projektet pågår från 2021 till 2023 och finansieras av Arvsfonden
med Kulturskolerådet som projektägare.
Det psykiska måendet bland barn och unga i Sörmland är
dåligt jämfört med andra regioner i landet. En nationell
undersökning visar att bland flickor 15-19 år är den vanligaste
dödsorsaken självmord. Varje år vårdas fler än 5 000 barn/unga
för självmordsförsök.
Respektive kommuns kulturskola arbetar med frågorna lokalt
och deltar i det regionala och det nationella arbetet via en
samordnare per region. Målet med projektet för Sörmlands del
är bland annat att:
• 150 nya barn/unga skall delta i aktiviteter.

Fler utegym i kommunen

• 250 barn/unga ska ta del av resultaten genom artiklar,
information, föreläsningar etc.

Redan när du läser detta kan det vara så att nya utegym har kommit
på plats i kommunen. Vi hoppas att utegymmen ska ge fler möjligheten att komma ut och röra på sig och känna lusten att träna.

• 50 pedagoger ska få ökad kännedom om metoder kring
psykisk ohälsa och stödjande strukturer.

Utegym finns sedan tidigare på Prins Wilhelms torg och utmed
Gårdsjöpromenaden i Flen. Nu blir det utegym i Skebokvarn,
Malmköping, Sparreholm och Hälleforsnäs också men placeringen av
redskapen är i skrivande stund inte klar. Förslag har kommunicerats
med de lokala bygderåden och den nybildade Idrottsstrategiska
gruppen ska också få säga sitt.
Ytterligare utmaningar till utomhusaktiviteter är på gång längre fram
i vår och kommer att belysas i nästa nummer av Glimten

Lösning till förra numrets kryss

• 40 chefer/ledare inom kommunerna ska få ny kunskap om
vilken roll kulturskolan kan ha kring psykisk ohälsa samt
vad som krävs för chefer/ledare för att stärka kulturskolans
arbete lokalt.
Under våren 2021 kommer kulturskolorna att kartlägga befintlig verksamhet och utifrån den skapa en handlingsplan. Under
hösten kommer framförallt kompetensutveckling att ske.

Måndag blir onsdag
Från och med Glimten nr 2 2021, som du läser just nu, delas
tidningen ut till hushåll i kommunen på onsdagar mot tidigare
måndagar. Denna förändring beror på att tidningens distributör har ändrat i sina utdelningsrutiner.

Orrestaö
Områdesbestämmelser för Orrestaö koloniområde har vunnit
laga kraft den 3 februari 2021. Syftet med bestämmelserna är
att ange grunddragen för markanvändningen inom koloniområdet samt ange maximal byggarea per kolonilott.
För koloniområdet bestäms användningen som koloni- och
stugområde. Högsta tillåtna totala byggnadsarea är 35 m²
per kolonilott inom koloniområdet. För det gamla klubbhuset
medges en byggarea på 55 m2, samma som befintlig byggnadsarea.
Konsekvensen av områdesbestämmelserna är att inom koloniområdet får bygglov inte beviljas för ny- och tillbyggnad
av stugor med större byggnadsarea än 35 m2. Den tillåtna
byggnadsarean omfattar både kolonistuga och komplementbyggnader. Bygglov får inte heller beviljas för fler än två
komplementbyggnader per kolonilott.
Vid eventuell rivning och nybyggnad ska områdesbestämmelserna följas. Stugor som rivits eller genom olyckshändelse förstörts får dock uppföras till den byggnadsarea som gällande
bygglov medger.
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Johan skickas på lungröntgen som visar
att nästan 40 procent av lungorna inte
kan ta upp syre. Som en del av vårdplanen ska Joakim läggas i respirator för att
kropp och lungor ska få vila.

Joakim Danielsson

– Jag blev rädd, man har ju bara sett hur
det är på film där de till slut drar ur kontakten. Jag tänkte att jag inte fått säga hej
då till barnen. Sen minns jag inte mycket
mer, men jag drömde mycket och det var
hemska drömmar. De förde dagbok under
tiden i respirator så jag vet ju allting nu, jag
var nära att dö vid flera tillfällen.
Efter 13 dygn i respirator väcks Joakim
och på IVA kan Linn hälsa på honom varje
dag. Under dessa knappa två veckor hade
hon daglig kontakt med läkare.
– Hon har sagt att det kändes som att
svepas in i en trygg famn när han ringde
och han hade alltid ett positivt språk. Genomgående är det helt galet hur de kan
få ihop så underbara människor som både
är kompetenta och fantastiska på ett och
samma ställe, säger Joakim och fortsätter
att prisa personalen.

En dans med döden
Covid-19 fortsätter att spridas och kan drabba vem som helst, det kan
Flens kommuns egen HR-chef Joakim Danielsson vittna om. Men det
var nära att han inte överlevde för att kunna berätta om det.

D

et är oktober 2020, Joakim lever
ett aktivt liv med sin fru Linn och
tre barn. Han tränar regelbundet,
det blir löpning, gym och brottning fram
till att pandemin satte stopp för det. Han
är en frisk 43-åring, men efter ett besök
på Kolmården ändras livet snabbt.
– Jag jobbade hemma på måndagen efter
men det kändes bara värre och värre
ganska snabbt. Vid klockan ett var jag helt
sänkt med hög feber, frossa och förkylning. Efter några dagar började det gå ner
i luftvägarna.
På fredagen får Joakim provsvaren som
bekräftar covid-19 men han väljer att inte
åka till sjukhuset.
– Men efter åtta dagar sa Linn att nu
måste vi åka in, då hade jag isolerat mig i
sonens rum och slutat äta. Jag drack bara
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vatten, kunde inte ens behålla en vindruva på grund av illamående.
Han kommer inte längre än till hallen innan han faller ihop. Linn ringer ambulansen
omedelbart.
– Jag minns att de sa till föraren att stå
på eftersom jag var cyanotisk. Mina lungor kunde inte ta hand om luften och jag
hade dålig syresättning.
På Mälarsjukhuset möter han en överläkare som lägger sin hand på Joakim och
säger att han ska klara det här, att han är
ung och stark.
– Eftersom han pratade så där började
jag tänka att vaddå finns det en chans att
jag inte klarar det här? Jag hade inte haft
dödsångest förrän då, det hade inte gått
upp för mig att det var så allvarligt.

– Jag kunde inte styra mitt humör när jag
vaknade, jag var aggressiv, rädd, ledsen
och det kunde komma gråtattacker. Men
bara med ögonen kunde de förmedla en
värme och tröst. Jag kände verkligen en
genuin omtanke om mig.
Rehabiliteringen börjar omgående och en
fredag fyra dagar efter respiratorn får Joakim flytta till en nyöppnad rehabenhet.
Efter helgen kan han gå själv med rullator.
Han har fått en rehabkoordinator som
sköter praktiska saker som kontakt med
myndigheter och arbetsgivare. Sviterna
från sjukdomen är många och han har
diagnostiserats med posttraumatisk
stressyndrom och utmattningssyndrom. I
mars började Joakim jobba på 25 procent
och kämpar sig successivt sakta tillbaka.
– Man ska ha klart för sig att den här
sjukdomen är som ett vidrigt lotto, ingen
på sjukhuset kunde förklara för mig
varför jag blev drabbad. Man måste ta
det på allvar, lyssna på allmänna råd och
smittskyddsläkare och ta vaccin när det
erbjuds. Man blir förstörd i kroppen men
också i psyket, jag är inte samma person
nu som innan jag blev sjuk, tyvärr, säger
Joakim.
Magnus Ornhammar

Foto: Jonas Bilberg

Fler lärarstuderande till kommunen

N

u kommer det fler lärarstudenter
till Flens kommuns förskolor och
skolor. Detta är möjligt genom
att Flens kommun har inlett ett samarbete med Mälardalens högskola om att
tillhandahålla övningsskolor i förskolan,
grundskolan och gymnasiet.

och skolor som studenterna under sin utbildningstid gör den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen, det som kallas
praktik. En övningsskola kännetecknas av
ett stort engagemang för lärarutbildning
samt att man har en väl fungerande verksamhet och yrkesskickliga medarbetare.

Övningsskolor är förskolor och skolor
som Mälardalens högskola har en fördjupad samverkan med under studenternas
lärarutbildning. Det är vid dessa förskolor

Redan nu under vårterminen har sju studenter från förskollärarprogrammet blivit
placerade vid förskolor i Flens kommun.
Till hösten är planen att även få studen-

ter som gör sin praktik på Stenhammarskolans högstadium och Prins Wilhelmgymnasiet.
Målet med övningsskolor är att de blivande lärarna ska få en bra grund för sitt
kommande yrkesliv och förhoppningsvis
även bli medarbetare i Flens kommun när
de är färdiga med sin utbildning.
Åsa Andersson
Verksamhetsstrateg

Luften är fri
Friluftslivets år 2021 rullar på. Parollen för att nå nya målgrupper
och utmana redan inbitna friluftsmänniskor är ”Luften är fri” som vi
berättade om redan i förra numret av Glimten.

V

arje månad har ett tema som är
tänkt att inspirera till ökat friluftsliv. Under pandemin är av förklarliga skäl utomhusaktiviteter något som
vi ska försöka göra mer av men också ett
bättre alternativ än att delta i aktiviteter
inomhus. Begränsningarna är färre och
naturen finns där överallt.
Flens kommun försöker hela tiden utveckla och förbättra utomhusmiljöerna,
både på de olika orterna men också ute
i naturen. Grillplatser är ett exempel på
platser där många samlas och har samlats
under pandemin. Nya sådana har tillkommit bland annat vid Hammarvallen och
fler är på gång.

Nu är vi inne i april och månadens tema
är Hela Sveriges friluftsdag. Maj månads
tema kommer att bli friluftsliv i skyddad
natur. Kanske gör du ett besök i någon av
de naturreservat som finns runt knuten.
Att beskåda fågellivet i något av Båvens
fågelskyddsområden kan vara spännande.
Tipsa oss gärna om dina idéer vad vi kan
kittla andra med eller vad temat innebär
för dig så kan vi lägga upp goda exempel
på kommunens hemsida. Luften är fri har
också en egen sida på hemsidan, flen.se.
Skicka ett mejl till ortsutveckling@flen.
se och bifoga gärna en bild också, det är
alltid trevligt.

Luften är fri finns självklart också på
Facebook där vem som helst kan lägga
upp sina friluftsupplevelser men också få
inspiration och idéer om vad andra gjort.
Carla Swenson
Avdelningschef fritid
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Utredning – Så ser
trafiken i Flen ut

Drottninggatan intill Bildningscentrum Stenhammar, en av åtta
vägsträckor i utredningen.

Visste du att nästan sex fordon i minuten passerar över järnvägen på
Flens Norra Kungsgatan ett genomsnittligt vardagsdygn? Siffror som
dessa är bara ett exempel av många som kommer ur en trafikutredning
som Flens kommun beställt.

T

rafikutredningen är ett arbetsredskap för kommunens infrastrukturstrateg och den används även
i projektet Säkra skolvägar samt när man
ska söka medfinansiering för utveckling av
stadens vägar, en process vi berättade om
i Glimten nr 1 2021.
Utredningen är gjord av Ramboll med
underleverantör och genomfördes i delar
av centrala Flen under november 2020.
Mätningen av trafikflödet skedde på åtta
olika gator(se kartbild) och resultatet
representerar en genomsnittlig vecka.
Huvudsyftet med utredningen var att
samla in trafikdata på kommunens vägnät.
Man valde att börja kring skolorna för
synergieffekter med redan pågående
projektet Säkra skolvägar.
De senaste åren har flera mindre skolverksamheter i Flens stad avvecklats och
istället samlats i Bildningscentrum Stenhammar. Dessutom står den nya förskolan
Kungsfågeln i Nybbleområdet klar ungefär
samtidigt som denna tidning ges ut.
6

Beteende
Innan utredningen gjordes genomförde
tjänstepersoner från Flens kommun ett
platsbesök vid Bildningscentrum för att
studera trafiksituationen under morgontid när eleverna ska påbörja sin skoldag.
De bedömde att flera fordon körde
för fort genom gångfartsområdet och
u-svängar observerades på Storgatan. Ett
fordon körde även upp på gångbanan för
att släppa av barn och flera fordon körde
över på fel sida av Storgatan för att angöra parkeringsfickan för rörelsehindrade på
Storgatans södra sida.
Dessutom kunde de notera fordon som
stannade vid gångfartsområdet och hindrade övriga fordon och skymde sikten.
På Drottninggatan bedömdes trafiksituationen däremot vara lugnare.
Lars Nordquist är verksamhetsansvarig
på NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland. NTF står för Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande. Han menar

att det är svårt att ändra beteenden och
pekar på två olika läror för att nå dit.
– Den ena läran säger att genom att ändra
attityd så ändras beteendet. Den andra
läran är ungefär tvärtom, ändrar man
beteendet så ändras också attityden. Påverkansarbete har visat sig fruktbart inom
många områden, bland andra genomför
Norges motsvarighet till NTF kampanjer på
ett mycket bra sätt. Fysiska hinder är också
ett sätt att jobba men det påverkar sällan
attityden men kan påverka handlingen i
och med att det inte går att göra fel för
det finns hinder som omöjliggör detta.

Hastigheter
40 km/tim är den generella hastighetsbegränsningen i centrala Flen men på Storgatan och Drottninggatan är hastigheten
begränsad till 30 förbi skolverksamheten.
Undantaget är en delsträcka på Storgatan
där det är gångfartsområde. Det är bland
annat på dessa sträckor trafikmätningen
har utförts och de allra flesta av fordonen
kör lagligt på 40-gatorna.

Däremot är det en högre andel som kör
för fort på Storgatan och Drottninggatan
där specifikt den sistnämnda utmärker sig.
På Drottninggatan kör nästan sju av tio
fordon för fort och den största delen av
fortkörningen sker på kvällar och nätter.
Men även på dagtid mellan 07 och 17
ligger Drottninggatan högt i mätningen,
då är medelhastigheten per femton minuters intervall mellan 30 och 37 km/tim på
30-sträckan.
Allra lugnast gick det på Valhallagatan där
noll procent fartsyndare registrerades.
Medelhastigheten på den 40-skyltade
sträckan var 25 km/tim.
Av alla fordon i mätningen var 6,2 procent
tung trafik där den största andelen, 8,6
procent, registrerades på Bergsgatan
och Valhallagatan. Värt att notera är att
byggnadsarbetet vid förskolan på just
Bergsgatan var igång när mätningen
genomfördes vilket kan ha bidragit till en
ökad andel tung trafik.
– Höga hastigheter är den enskilt största
anledningen till att vi inte har färre som
omkommer eller skadas svårt i trafiken.
Inom tätbebyggt område där det vistas
många oskyddade trafikanter är det speciellt viktigt att dämpa hastigheten, säger
Lars Nordquist på NTF.
Enligt honom är chansen att överleva
en påkörning i 50 km/h cirka 20 procent
medan den procentsatsen ökar dramatiskt till 80 procent om man blir påkörd i
30 km/h.
– Oftast hjälper fysiska hinder till att
hålla hastigheten på en bra nivå. Märk väl
att gupp inte är samma sak som farthinder. Farthinder kan finnas i många olika
skepnader, gupp är oftast sämst på grund

av att bussförare inte tycker om dem och
blåljusfordon måste köra sakta fast det är
utryckning.

Trafikmängd
Det största trafikflödet uppmättes på
Norra Kungsgatan som är en av de större
vägarna genom centrala Flen och som
ansluter till riksväg 55 och 57. Drottninggatan och Storgatan som ligger intill
Stenhammarskolan har också bland de
högre värdena av trafik.
8 360 är den högsta siffran som uppmätts, vid Norra Kungsgatan där den går
över järnvägsspåret. Denna siffra är antal
fordon under ett vardagsdygn. Strax efter
kommer den norra delen av samma gata
med mätpunkt i höjd med TEA-lokalen
där 6 420 fordon registrerades. Därefter
är det Drottninggatan som ser mest trafik
med 1 700. Se resterande fem mätpunkter
på kartbilden.

Som jämförelse kan nämnas att motsvarande fordonsmängd för årsdygnstrafik,
ÅDT*, på Kungsvägen från rondellen vid
bensinstationerna till avfarten mot väg 57
är cirka 6 100.

Skolvägar
Kommunens projekt Säkra skolvägar jobbar ständigt med frågan om hur man ska
nå optimala förutsättningar för så säkra
vägar till och från skolan som möjligt.
De närmast planerade åtgärderna är
följande:
• Sammanställa och distribuera
information om trafiksäkerhet till
vårdnadshavare
• Uppdatera kommunens hemsida
med mer information om säkra
skolvägar - tips på gång-cykelstråk,
alternativa initiativ (vandrande
skolbuss osv.)
• Se över trafikreglering/parkeringsreglering runt Stenhammarskolan
• Säkerställa bättre/tillräckligt
antal cykelparkeringar runt om
Stenhammarskolan
*ÅDT baserar sig på två till sex mätningar
fördelade på vardag och helg i en slumpmässigt vald punkt inom avsnittet.
Magnus Ornhammar
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Språkstudiehjälp för nyblivna föräldrar
I Flens kommun pågår projektet “Suggestopedi för föräldralediga”. Vid tre
tillfällen i veckan erbjuds svenskundervisning digitalt för föräldralediga där
de har möjlighet att medverka tillsammans med sina barn. Undervisningen
är frivillig och öppen för alla som är intresserade.

U

ndervisningen börjar på måndagen med att uppgifter skickas
ut till dem som anmält intresse.
Onsdagar och torsdagar mellan klockan
10.00 och 11.00 håller en suggestopedilärare undervisning i svenska för de som vill
träna svenska digitalt på nätet, där bland
annat måndagens uppgifter gås igenom.
Undervisningen sker med videosamtal via
Messenger.

Vad gör ni på en vanlig lektion?
Eva, som är projektets pedagog har
arbetat länge med språkundervisning, svarar:
– Vi börjar lektionen med att stämma av
läget och småprata lite. Sedan pratar vi
om olika ämnen, ofta har det förankring
i veckans nyheter. Jag blandar det med
olika form av musik, konst, spel, bilder
och dialoger för att göra lektionerna
intressanta. Vi sjunger barnsånger och
svenska låtar, övar grammatiken genom
olika språkspel och lek, läser barnböcker,
tittar på sagor och arbetar med lättlästa
nyheter.
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Hur gör man om man vill delta? Vad
behövs för utrustning?
Vill man delta skickar man ett mejl till
ferencz.eva.tothne@flen.se eller ringer
070 - 169 99 51. Då får man en länk
skickad till sig som leder till gruppen.
Det behövs ingen extra utrustning för
att kunna delta utan det behövs bara en
telefon eller dator. De flesta av deltagarna
använder sina telefoner.

Uppmärksammat behov
Bakgrunden till projektet är att medarbetare inom kommunens olika verksamheter
uppmärksammat att individer som studerar på SFI tappar det svenska språket
vid längre frånvaro från studierna. Ofta
beror studieuppehållen på föräldraledighet. Den tidigare språkinlärningen faller
många gånger i glömska då frånvaron från
studierna innebär färre sammanhang till
att regelbundet prata svenska. Det är
även vanligt med återkommande perioder
av föräldraledighet, vilket förlänger tiden
på SFI.
Föräldrarna i målgruppen för insatsen
har ofta ett mindre nätverk och färre
kontakter med övriga samhällsaktörer

(exempelvis Öppna förskolan, BVC/MVC,
föreningsliv och andra aktörer) än föräldrar som är födda och uppvuxna i Sverige.
Brist på sammanhang att träna svenska i
kombination med ett mindre nätverk är
därför ett hinder för en tidig etablering
för nyanlända i samhället.
Projektets syfte är att stödja språkinlärningen samtidigt som vi vill ge grundläggande information om hur samhället
fungerar och bidra till utökade nätverk
som kommer att underlätta etableringen i samhället. Vi vill erbjuda en insats
som gör att nyanlända kan bibehålla
och utveckla sina språkkunskaper även
under tiden de är föräldralediga. Målet är
att öka deras möjlighet att klara av sina
studier på SFI, då vi vet att det är viktigt
för att de senare ska kunna etablera sig
på arbetsmarknaden.
Mer information om projektet finns på
hemsidan flen.se, under stöd i omsorg
och integration. Det går även bra att
använda QR-koden för
att komma dit.
Madeléne Buskas
Socialsekreterare och
projektledare

Handla med hjärtat - handla lokalt
Våra lokala företag tryggar din vistelse och dina inköp
genom att erbjuda alternativ till det vanliga besöket.
Genom att handla från våra lokala företag stöttar du
vårt näringsliv och möjliggör att våra företagare
fortsatt kan bedriva sin verksamhet både under och
efter pandemin.

Nedan kan du se några företag som erbjuder alternativ till den vanliga handeln.

Avhämtning
• Bolist Bettna Såg
• Stavtorps Gårdsbutik &
Delikatesser
• Malmköpings Wärdshus,
Wärdshusets vincafé
• Ica Kvantum Flen
• Hotel Malmköping
• Ringblomman
• Restaurang & Café,
Lida Gård
• Kvalité Häst & Hund,
Lida Gård

Hemleverans
•

Bolist Bettna Såg

•

Systrarna Carlsson

•

Ica Kvantum Flen

Utomhus
• Ekenäs trädgård
• Malmköpings Wärdshus
• Restaurang & Café,
Lida Gård

Vid besök i företagens lokaler möjliggör företagen 2 meters avstånd och
erbjuder handdesinfektion. Handla helst själv och betala med kort om du har möjlighet.
Några av företagen erbjuder även betalning via Swish.

Besök visitflen.se
Handla Lokalt
för mer information om hur våra företag tryggar ditt besök
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kulturens värld
PÅ GÅNG i

F

lens kommuns konst finns runtomkring oss. Olika former
och uttryck på olika platser. Utomhus, på arbetsplatser,
i offentliga lokaler, på bibliotek och på konstgallerier.
Konstområdet har sedan ett par år tillbaka tillhört Barn-,
utbildnings- och kulturförvaltningen och ingår som en del av
kommunens kulturuppdrag.
Som invånare kan du ta del av en mängd konstupplevelser.
Kommunens årliga konstrunda, återkommande konstutställ-

Tack...
Under våren kommer jag
att avsluta min tjänst som
konstansvarig och utställningsansvarig i Flens kommun och
hälsar min efterträdare Lina
Karjel välkommen !
I augusti 2008 öppnade Konstgalleriet Hälleforsnäs och ganska
snart hade galleriets verksamhet och utställningar placerat Flens
kommun på konstkartan.
83 fantastiska utställningar
har jag hunnit curera och det
är svårt att plocka ut några favoriter, även om vissa har satt
större avtryck än andra.
Målsättningen har varit att
visa konst av hög kvalitet med
ett nationellt intresse och presentera konstnärskap med olika uttrycka och teknik.
På www.flen.se/uppleva-gora/kultur/konst
finns ett arkiv över tidigare
utställningar.
En annan rolig uppgift har
varit att placera konst ute i
de kommunala verksamheterna och på arbetsplatser, med
spännande samtal och möten
som följd.
Tack för mig / Karin Ögren

ningar i Hälleforsnäs konstgalleri, bildkonst i offentliga lokaler,
på äldreboenden, skolor, förskolor och på arbetsrum. Kommunen äger också en konstsamling bestående av ca 2000 verk
varav ett urval kan ses på Flens bibliotek.
Under de dryga tio åren som Karin Ögren arbetat med uppdraget som konsthandläggare har mycket hänt och nu när Karin
lämnar sitt uppdrag vill vi förstås tacka för det fina arbete hon
utfört och allt hon byggt upp med stort engagemang.

Flens kommun 50 år
Flens kommun fyller jämnt
detta år. Därför vill vi göra denna
efterlysning:
Någon som minns några kulturella händelser/personer från
1971- som vi tillsammans kan och
vill återuppleva? Kontakta oss,
kultur@edu.flen.se

Barngåvan 2020
Skulpturen ”Mina fåglar/
Allas fåglar” av Urban
Engström, som var det
vinnande förslaget för Barngåvan 2020, är nu på plats
i Familjecentralens entre’ ,
Storgatan 21.
Den runda skulpturen med
målade fåglar som motiv
och som kröns av en fågel
i bemålad brons, kan även
snurra.

och hej!
Lina Karjel heter jag och är utbildad på
Konstfack. Tidigare har jag arbetat som
bildpedagog och konstnärlig ledare i
Uppsala kommun där jag arrangerat
utställningar, drivit konstnärliga projekt
och utbildat människor i bild och skapande. Konst, text och musik är en viktig
del av mitt liv. Jag bor i Stockholm och
arbetar på fritiden i egen ateljé. Jag har
arbetat mycket med delaktighetsfrågor
och brinner för alla människors rätt att
kunna ta del av konst och kultur.
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Skulptur av
Urban Engström

Flens biblioteks
gallerirum
Biblioteket har i skrivande stund fortsatt stängda
lokaler och därför har vi skjutit på vårens utställningar
i gallerirummet. Vi hoppas så klart att vi ska kunna
öppna upp så snart som möjligt igen.

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”.

Kulturskolan i Flen berättar om blås-bandet:
I korridoren till musiksalen högst upp i Kulturskolans hus kan
jag följa ljuva toner från Fly me to the Moon, ett riktigt örhänge bland storbandsklassikerna. Bandet har nyligen fått en
sångerska som vant håller i mikrofonen. Bandet som består
av ett tiotal elever är ett sammansatt gäng med blåsinstrument, sång och trummor. Eleverna är från olika kurser och
träffas en gång i veckan och får glädjen att spela och sjunga
tillsammans. På en fråga varför de är med i blås-bandet får jag
svaret att det är så roligt; “först ville jag spela trumpet men
så provade jag saxofon och fastnade för det.” En annan elev
menar att han spelar trombon för att hans pappa gör det.
Hans Fogelberg, trumlärare svarar eleven att det var så han
började spela trummor, hans pappa gjorde det. Karin beskriver enkelt och tydligt på tavlan hur notsystemet är uppbyggt
för ett blås-band; “alla instrument klingar olika och därför blir
det så maffigt när vi spelar tillsammans. Nu kör vi Fly me to
the Moon igen!”
Karin Sköld, undervisar som brasslärare på kulturskolan i
Flen. Hennes instrument är tuba, trombon, trumpet, valthorn
och baryton. Hon tycker om att spela i symfoniorkester,
blåsorkester och brassband. En gång i tiden spelade hon med
i Göteborgs brassband som vann SM guld. Hon undervisar
enskilt och i grupp och brinner för att ta fram den nya brass
generationen.
Jens Nilsson, undervisar som träblåslärare på Kulturskolan i
Flen. Instrumenten är saxofon och klarinett. Han spelar gärna
jazz, soul, rock, världsmusik och att spela i storband. Han tycker
om att improvisera på sina instrument. På kulturskolan undervisar han enskilda elever och elever i olika band/orkestrar.

Konstgalleriet
Hälleforsnäs
Vårens utställning i Konstgalleriet Hälleforsnäs med
titeln ”QUEST” av Olle Schmidt startar den 27 mars
utan vernissage, då galleriet i skrivande stund fortfarande är stängt p.g.a. de rådande restriktionerna
kring pandemin.
Utställningen pågår t.o.m. 22 maj .
Olle Schmidt, bosatt och verksam i Ödeshög, är
utbildad vid Konsthögskolan Valand 1989-94. Representerad i Göteborgs och Norrköpings konstmuseer, Statens Konstråd samt hos kommuner och
landsting.
I Konstgalleriet
Hällefors visar Olle
Schmidt målningar.
Bilderna är berättelser med bildfragment
från skräckfilm, serier
och reklamens värld,
blandat med humor
och allvar.
För aktuella
öppettider se: www.
flen.se/uppleva-gora/
kultur/konst

Elever som spelar för Jens har möjlighet att fortsätta i till exempel Flens blåsorkester. Han tycker det är roligt och viktigt
att få möjlighet att spela tillsammans.
• Från augusti 2020 är kulturskolan avgiftsfri
• Det går att hyra vissa instrument på kulturskolan
• Vill du få mer information om vårt kursutbud och hur du
anmäler dig; www.flen.se/kulturskola

Flens unga blåsband med lärarna Hans Fogelberg,
Karin Sköld och Jens Nilsson

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS PRESENTERAR:

ANDERS
GUDMUNDSON
MÅLERI

Landskap och Stilleben
29 maj – 5 september 2021
Målning Anders Gudmundson.

Konstgalleriet Hälleforsnäs har glädjen att visa en utställning med
Anders Gudmundsons måleri. Landskap och stilleben i små format
med ett monumentalt uttryck.
Anders Gudmundson säger själv om sitt måleri:
De senaste åren har jag arbetat i gränslandet mellan konst och teknisk
konsthistoria. Traditionellt oljemåleri sett i relation till olika perioders
tillgängliga material: bl.a. optiska hjälpmedel, pigmentframställning,
grunderingar och underlag. Även omständigheterna kring själva utförandet
av verken: målarlådor, stafflier, penslar och även klimatets påverkan på
teknik, motiv och materialval.
Anders Gudmundson är utbildad vid Konsthögskolan Umeå 1988-93.
Representerad i Moderna Museet, Nationalmuseum, Kalmar och Uppsala
Konstmuseer, British Museum m.fl.
För aktuella öppettider se:
www.flen.se/uppleva-gora/kultur/konst
Gjutmästarbacken 1, Gamla bruket i Hälleforsnäs. Tel: 0157-430 996.
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TEMA: TRYGGHET

Nytt medborgarlöfte
påskrivet

Varje år tas ett nytt medborgarlöfte fram tillsammans av Flens kommun
och Polismyndigheten. Medborgarlöftet har sin grund i en gemensam
lokal lägesbild som bland annat tagits fram genom EST-metoden, trygghetsvandringar, trygghetsmätningar, Polisens medarbetardialog och
färsk brottsstatistik.

V

arför är det viktigt att vi har
ett medborgarlöfte?

– Poängen är att vi krokar arm och har ett
gemensamt mål vilket gör det enklare att
jobba tillsammans. Sen är processen att
ta fram nya löften minst lika viktig där vi
jobbar kunskapsbaserat med ett gediget
lägesbildsarbete och orsaksanalyser, säger
kommunchef Håkan Bergsten.
– Ja, det är viktigt att vi har inarbetade
strukturer och former där vi vet vem som
gör vad utifrån våra uppdrag. Så att det
blir verkstad, flikar lokalpolisområdeschef
Katrineholm Liselotte Jergard, in.
Foto: Amanda Sundström
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Fokus i det nya löftet är fortsatt ungdomar, drogförebyggande arbete, trygga offentliga miljöer och trafiksäkerhet. Detta
är ett långsiktigt arbete.
Medborgarlöftet går att läsa i sin helhet
på flen.se.

Trygghetsvandringar
I april är två trygghetsvandringar inplanerade att genomföras i Malmköping och
Sparreholm.
Vandringarnas syfte är att identifiera och
åtgärda platser som upplevs otrygga.
Dessa upptäckter görs i samverkan och
dialog med invånare som bor i och känner
till det berörda området. Trygghetsvandringar
gör också att människor
kommer samman och
diskuterar viktiga frågor.
Efter genomförda trygghetsvandringar publiceras
protokoll från vandringarna
på kommunens webb.

Sommartorget
Under sommaren kommer vi återigen att
genomföra ett Sommartorg på Violentorget i Flens centrum. Torget kommer att
dekoreras och möbleras för att skapa en
trivsam och välkomnande miljö i centrum.
Det kommer att planeras för aktiviteter
och underhållning, i den mån det går att
genomföra detta på ett säkert sätt med
hänsyn till covid-19. Sommartorget är
en del av en nystartad platssamverkan i
Flens centrum där de omgivande aktörerna samverkar för ökad trygghet och trivsel i de centrala delarna. I nästa nummer
av Glimten kommer mer information om
Sommartorget att publiceras.
Jessica Ekermann
Trygghetssamordnare

Statushöjare för
medmänskligt uppdrag

Nu kan ställföreträdare i Flen, Gnesta och Vingåker ansöka om en certifiering
för sitt uppdrag. En kvalitetsstämpel på den viktiga insats de utför för sina
medmänniskor.

D

en gemensamma överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och
Vingåkers kommuner lämplighetsprövar alla ställföreträdare noggrant innan
de erbjuds ett uppdrag. För att ytterligare
kvalitetssäkra ställföreträdare har nämnden nu bestämt att erbjuda gode män
och förvaltare en möjlighet att ansöka om
att bli certifierade.
Överförmyndarnämnden tog beslutet i
november 2020 och den 16 februari utfärdades de två första certifieringar. En av
de två först ut var Madeléne Grek.

Varför ansökte du om certifiering?
– Jag jobbar heltid med det här och vill ju
kunna få nya uppdrag och då hjälper detta. Jag tycker det är bra att det visar att
man har de grundläggande kunskaperna
och vad man klarar av, men uppdragen är
väldigt breda och handlar om mer än så,
säger Madeléne Grek.
Syftet med certifieringen är att de mest
kunniga ställföreträdarna ska få ett erkännande vilket i förlängningen förhoppningsvis leder till att statusen höjs för de
som väljer att åta sig uppdrag som god
man och förvaltare inom överförmyndarnämndens samverkanskommuner.

Tror du man uppnår syftet med
certifieringen?
– Ja det tror jag, det är en bra väg att gå.
Jag tror det är positivt och viktigt, det
gäller att man är intresserad av att ta reda
på saker och många lagar kan vara gamla
och inte anpassade till det moderna
samhället, säger Madeléne och nämner
Föräldrabalken från 1949 som dock har
reviderats ett antal gånger på senare tid.

hålla sitt certifikat. För att bli certifierad
ska en god man/förvaltare bland annat
bedömas vara lämplig efter kontroller hos
Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Socialregistret och hos överförmyndaren i hemkommunen.
Vidare ska ställföreträdaren inte ha granskats med anmärkning under de senaste
tre åren samt nyligen ha fullgjort kunskapstest/slutprov med godkänt resultat.

– Det gäller att orka och vilja leta information.

Vad vill du säga till den som funderar på ett uppdrag?

Varför har du valt att engagera dig
som ställföreträdare?

– Tycker man det är kul med siffror och
utmaningar ska man ta det, alla uppdrag
är olika och och det blir aldrig tråkigt.
Varje livsöde är olika och det är ofta nya
regler och myndigheter att ta tag i. Jag
har jobbat med detta länge men lär mig
nya saker varje dag och det är väldigt
givande, säger Madeléne Grek.

– Man får en väldigt bra kontakt med de
flesta och vi har kul även om detta inte
handlar om att gå och fika med dem. Det
gäller att se till att de har en bra ekonomi
och pengar. De flesta är tacksamma för
den hjälp de får och det ger mig mycket
energi tillbaka. Även om man ser baksidan
av saker och folk som far illa är uppdraget
väldigt givande och jag är där för att göra
så gott jag kan. När man lyckas göra tillvaron bättre för dem är det en vinst!
Certifieringen är giltig i tre år, därefter får
ställföreträdaren göra ett nytt kunskapstest med godkänt resultat för att få be-

Vill du också göra en insats och bli ställföreträdare? Lämna din intresseanmälan
redan idag, mejla till overformyndaren@
flen.se eller ring på 0157 - 43 00 70. Du
kan också finna mer information på kommunens hemsida flen.se.
Magnus Ornhammar
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Motionssporten padel
fortsätter att växa – nu
också i Flens kommun

Foto: Mostphotos

De senaste åren har padelboomen svept över landet och nu har den även
nått Flens kommun. Padel är en racketsport som lämpar sig utmärkt för
ung som gammal och som erbjuder ett väldigt socialt spel med en ordentlig dos motion – och strategi.

I

Hälleforsnäs går det sedan i höstas att
spela padel i Brukets gamla kärnmakeri
efter att ostmästarna på Jürss mejeri,
Kerstin och Claes Jürss, öppnat padelverksamhet ett stenkast från mejeriet.
Mer om det i Glimten nr 5 2020.
Snart öppnar sig ytterligare två möjligheter när driftiga entreprenörer satsar på
padelhallar i Malmköping och i Flen.
Innan året är slut hoppas Magnus Pettersson från Katrineholms padel att deras
nya hall i Flen ska stå klar för spel. Den
nybyggda hallen kommer att ligga invid
B-planen vid Hammarvallen, tvärs över
vägen från elljusspåret.
– Vi såg oss om efter var det skulle vara
lämpligt att etablera sig och göra en
satsning. Jag har rötter i Flen, har jobbat
där och känner till stan samt att det är en
grannkommun och att Flen är en idrottsstad i grunden gjorde att det kändes rätt
från början, säger Magnus och fortsätter.
– Sedan vi tog kontakt med kommunen
första gången har vi haft en bra dialog
hela vägen som vi är jättenöjda med, de
är väldigt tillmötesgående och det har
gjort oss ännu mer inspirerade att vilja
satsa i Flen.
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Som en del av kommunens stöd tittade
de först på befintliga lokaler att bygga
om.
– Man behöver åtta till tio meter i
takhöjd och det ska ligga rätt för att ungdomar att ta sig dit och det är jättesvårt
att hitta. Den bästa möjligheten var att
bygga nytt. Nu blir det gångavstånd till
skolorna och vi hoppas att hitta samarbeten med både skolan och företagare. Vi
hoppas att det ska bli en mötesplats för
många flensbor.
Hallen blir nästan 1 400 kvadratmeter
stor, rymmer fyra banor för dubbelspel
med utrymme att bygga två till och eventuellt även singelbanor. Hallen ska också
få omklädningsrum, shop, konferensrum
och en övervåning med lounge varifrån
man kan se spelet.
– Det blir en friskvårdsanläggning helt
enkelt. Med fyra banor finns det plats
att få igång ungdomsträning och kanske
en padelförening, det är viktigt att börja
bygga med ungdomarna och etablera sporten, säger Magnus som också
hoppas få se seriespel för både damer
och herrar som det redan finns gott om i
Katrineholm.

Han tror inte att det snabbt växande
intresset för padel riskerar att dö ut snart.
– Det tror jag inte eftersom sporten vänder sig till alla kategorier. Ung, gammal,
tjejer och killar och att man kan göra
den tillsammans. Det har inte funnits en
motionssport på det sättet tidigare, det
är en sport på frammarsch. Klart det blir
tufft om man satsar på nya hallar men jag
tror det finns underlag, vi hade inte satsat
på Flen annars.
På Grinda säteri utanför Malmköping
möter vi Claes Lundblad som tillsammans
med Magnus Lundblad och dennes son
Filip Lundblad är i tagen med att bygga
om en av ladorna till padelhall. Ladan
kommer att inrymma två dubbelbanor
samt en squashbana.
– Banorna kommer att ligga på ovanvåningen i den gamla höskullen. Undertill
bygger vi omklädningsrum. Här uppe
har vi rivit massor, det låg hötorkar,
luftkulvertar och annat här. Sedan har vi
behövt sälja 40 ton hö innan vi kunde
börja riva, säger Claes om den 1 300
kvadratmeter stora anläggningen som får
namnet Grinda gårdspaddel.

Magnus, Filip och Claes, samtliga med efternamnet Lundblad,
satsar på padel på Grinda säteri utanför Malmköping.
Banorna kommer att byggas i den gamla höskullen.

Trion visar runt i den för tillfället kalla
och kala byggnaden. Arbetet går dock
snabbt framåt, idén fick de i slutet av
december förra året, efter konsultering
med byggare, uppmätning av ladan och
kalkylering på affärsmodellen lämnade de
in bygglovsansökan 10 december.
– Vi bygger ett hus i huset ett par meter
in från yttervägen, isolerar och gjuter betonggolv som det ska vara i en padelhall.
Vi är också noga med akustiken så att det
inte ekar, det är ett problem i flera hallar.
Det blir också ett område för avkoppling
vid squashbanan, säger Magnus och Filip
flikar in:
– Vi blir inte den största anläggningen, vi
satsar mer på att vara nära kunderna och
ha en genuin personlig kontakt.
Förutom privatpersoner, föreningar och
företag är förhoppningen att gäster på
Grindas konferensdel ska se padel som en
passande aktivitet att krydda en konferens med. De har också redan kontakt
med företag som vill sponsra banorna och
därigenom kunna erbjuda sina anställda
spel till rabatterade priser.
– Om padeln dör ut, men det tror vi inte
händer på i alla fall tio år, har vi en bra

lokal. Då går det att tänka om, kanske
tennis, badminton eller något helt annat.
Själva banorna är den mindre kostnaden i
det här, säger Claes.
Att just squash också finns tillgängligt
ger anläggningen en nisch. Det är många
år sedan sporten squash åtnjöt en bred
uppmärksamhet bland motionärer och i
dagsläget finns det bara någon enstaka
bana i hela Sörmland.
Och på tal om nischar.
– När jag spelat padel har de tränare som
tränar de som redan är duktiga men vi vill
nischa in oss mer åt nybörjare. Det är lätt
att komma igång utan förkunskaper, det
är ett väldigt socialt och roligt spel och
det krävs ingen svår serve som i tennis.
Man behöver inte så mycket utrustning
heller, bara sina egna kläder, rack och
bollar. Vi kommer att ha både uthyrning
och försäljning av rack och bollar här,
säger Claes.
Grinda gårdspaddel planerar att öppna
portarna någon gång under sommarmånaderna.

fakta
Padel kallas ibland för padeltennis
och kan i det närmaste liknas vid
en blandning av tennis och squash.
Sporten går att spela både inomhus
och utomhus.
En dubbelbana är 10x20 meter stor
och de två planhalvorna är åtskilda av
ett nät, som i tennis. Planen ramas in
av glasväggar, och delvis galler, som
man kan använda sig av i spelet, mer
likt squash.
Den relativt unga sporten har sitt
ursprung i mexikanska Acapulco
där den etablerades i slutet av
1960-talet.
Padeln är som störst i Central- och
Sydamerika men sedan sin ankomst
till Europa på 70-talet växer den stadigt med Spanien som ledande land.
VM i padel har spelats sedan 1992.

Magnus Ornhammar
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Leif och Margaretha
har många vintergröna
växter som ger en vacker
trädgård året runt.

Sommartid är makarna Mobys trädgård en prunkande oas.
Foto: Privat

Trädgård i Flen lockar
besökare

Anläggningen av dammen blev
startskottet efter det har
trädgården utvecklats med
något nytt varje säsong.

På sin villatomt på Orrhammar utanför Flen har makarna Moby skapat
ett utflyktsmål för trädgårdsentusiaster. Hit kommer busslaster med
besökare för att vandra runt i en grönskande oas. – Att ha en trädgård
är guld värt! Den ger sysselsättning, glädje och många nya vänner.

N

är barnen växte upp skilde sig
inte Margaretha och Leif Mobys
tomt nämnvärt från en ordinär
villatomt med gräsytor för barnen att
leka på. Det stora berget i söderläge var
inget makarna ägnade något intresse men
barnen lekte gärna där och byggde kojor.
I dag har berget förvandlats till en grönskande oas med alpväxter och sittplatser
och gräsytorna har blivit planteringar.
– Det började med att vi ville ha en liten
damm. Sedan har det ena gett det andra
och varje vinter funderar vi på vad vi ska
göra till våren, säger Leif och tillägger att
Margaretha är mycket duktig på färg och
form och kan skapa sig en bild av hur olika växtkombinationer kommer att se ut.
– Besöker man en trädgårdshandel ser
man inte helheten. Därför är det bra att
gå med i till exempel Sällskapet trädgårdsamatörerna och åka till besöksträdgårdar. Det ger möjlighet att lära sig mer,
ställa frågor och få inspiration och idéer
helt gratis, säger Margaretha. Deras intresse har lett till många resor och de har
besökt bland annat Japan, Kina, Tyskland
och Tjeckien.
De kallar sig för zonknäckare vilket betyder att de ser en utmaning i att ha växter
som egentligen inte lämpar sig i växtzon 3
som trädgården ligger i.
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– Ibland utvecklas de bra, ibland mindre
bra. Man lär sig genom ”trial an error”,
säger Leif. Han och Margaretha har valt
vintergröna växter som ger en vacker
trädgård året runt. De har bland annat alpinväxter och några ton sten har lyfts på
plats med kranbil för att skapa en miljö
som liknar växternas naturliga.

Växter vill inte stå med rötterna i vatten
så därför har makarna Moby upphöjda
rabatter som ramats in med storgatsten
eller ölandssten.

Form, färg och olika nivåer är viktigt för
att skapa en vacker trädgård och föremål
som fångar ögat och bryter av mot grönskan skapar variation, menar makarna.
– Inga växter gillar att stå med fötterna
i vatten så vi har upphöjda rabatter och
har nog ramat in alla med storgatsten
eller ölandssten.

– Träd är väldigt viktigt, de är trädgårdens
tak som ger skydd. Sedan kommer en
mellannivå med buskar i olika former och
så blommande växter på olika nivåer.

De tipsar om att dela av trädgården i små
rum genom att använda buskar, stenmurar, spaljéer eller väggar av trä eller järn.

Leif lyfter också fram devisen att en bra
trädgårdsmästare har ett kallt hjärta och
en vass sekatör.
– Ingen av oss är en förvaltare så det
som ger oss mest glädje med trädgården
är resan till målet. Blir det inte som vi
tänkt oss gör vi om och gör nytt. Det är
härligt att ha en gemensam hobby och en
trädgård ger jord under naglarna och frid
i själen!
Mer att läsa finns på webbsidan
besokstradgardar.se.

Margaretha och Leif Moby

Kristina Eder

I torpet väntar många små plantor på att få flytta ut
i växthuset så snart det blir tillräckligt varmt.

Under växtbelysningen står plantor och växer till sig
och gula ärtor som får groddar som är goda att äta.

I början av mars har bara några få krukor
flyttat in i växthuset på grund av det
kalla vädret. Ann-Katrin gör det mysigt
med vårblommor och tända ljus.

Odlar och tar tillvara
på allt
Ann-Katrin Elofssons stora intresse är att odla grönsaker. På skogstomten i Skebokvarn finns två växthus och en mängd odlingslådor.

O

dlar man mycket måste man
också ta tillvara på allt, säger
Ann-Katrin som mixar grönsaksblandningar och fryser in, gör goda röror
och säljer på marknader.
Redan i februari petar Ann-Katrin ner de
första fröna i näringsfattig såjord.
– Man ser direkt på fröna när de får jord
runt sig och lite fukt att de ändrar sig och
börjar gro.
Hon eldar sitt torp med ved och i ett av
rummen är det lite svalare för att plantorna inte ska ränna iväg och bli rangliga.
– Att dra upp från frön är utrymmeskrävande och jag är inte lagom så det brukar
bli alldeles för mycket plantor och trångt
här inne innan plantorna kan flyttas ut i
växthusen, säger Ann-Katrin och skrattar.
Växtbelysningen är på 18 timmar per dygn
och när det utvecklats ett par bladpar
planteras plantan om och sätts i stora
tråg. Hon odlar bland annat paprika, aubergine, basilika, melon och tomater.

– Tomater skär jag i skivor och lägger
direkt i jorden. Det brukar bli många
plantor och jag har kompisar som väntar
på att få ta över och driva upp dem.
Aubergine kan vara svår men det är roligt
när man lyckas. Att odla egna meloner
är också väldigt roligt och de smakar så
gott!
När tulpansäsongen är över frågar hon
affärerna om hon kan få köpa hinkarna
som buketterna stått i. Med några borrade hål i botten blir det billiga krukor. När
plantorna kommer ut i växthuset är det
viktigt att hålla koll på temperaturen. Blir
det kyliga nätter tipsar Ann-Katrin om att
tända gravljus och ställa runt krukorna
för att skydda dem från frost.
– Planterar man ut är det viktigt att låta
plantorna vänja sig gradvis och se upp för
blåst som kan ta knäcken på den finaste
plantan.
Ann-Katrin har höns och använder deras
gödsel, gräsklipp och kökskompostering
med bokashi för att förbättra jorden.

– Att köpa fem säckar jord för en billig
penning är populärt med den jorden
måste förbättras för att bli mer näringsrik.
Urin är väldigt bra gödning men jag tror
inte mina barnbarn vore så förtjusta i
grönsakerna om de visste att jag gödslat
med kiss, säger Ann-Katrin.
Inspiration och tips på vad hon ska göra
med sin skörd får hon via google. Där hittade hon bland annat tipset att ugnsrosta
grönsaker i en temperatur på 150 grader i
två till två och en halv timme och sedan
mixa dem.
– Det blir en jättegod grönsaksröra
att använda i rätter som lasagne och
köttfärssås. Det är ett enkelt sätt att få
barn att äta mycket grönsaker och mina
barnbarn älskar den!
Kristina Eder
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Ungdomsdemokrati
uppåt på agendan
Medel finns avsatta och nu ska förslag och arbetsmetoder tas fram för att
ungdomsdemokratin ska få ordentligt fotfäste i Flen.

2

017 inledde Flens kommun samarbete med Fryshuset med målet att
stärka unga individer i kommunen.
Målgruppen har varit ungdomar som inte
självklart tar plats och känner sig inkluderade i samhället och som i vissa fall befinner sig långt från både högre utbildning
och arbete.
Målgruppen har erbjudits utbildningar
och möjligheter till att skapa nätverk i
Fryshusets regi som syftar till att stärka
individens självkänsla och förmåga att
delta i och påverka samhället.
Detta har gjorts i projektformen IOP,
idéburet offentligt partnerskap, och tog
slut 2020. För att inte tappa värdefulla
verktyg och erfarenheter från denna tid
vill flera politiker och tjänstepersoner se
ett fortsatt samarbete och en ny IOP.

I januari 2020 lämnade Moderaterna in
en motion om att ett ungdomsråd ska
inrättas i Flens kommun. Huvudpoängen
är att stärka ungas individuella utveckling, inflytande och delaktighet i samhället och demokratiska processer. Även om
det i slutändan kanske inte mynnar ut i
ett ungdomsråd specifikt togs motionen
emot positivt av både politiker- och
tjänstemannaorganisationen.
I december förra året gav kommunfullmäktige barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen i uppdrag att vidareut18

veckla arbetet med barn och ungdomars
delaktighet och inflytande utifrån deras
intressen och behov. Detta ska leda till
att styrdokument och processer för att
ökad barn- och ungdomsdemokrati införs
i kommunen.
– Jag blir glad när jag ser att dessa frågor
hamnar på bordet. Min förhoppning är att
det blir bra och involverar fler yngre i hela
kommunens demokratiarbete och inte
bara politiskt engagemang. Demokratin
finns i hela livet, vi måste tänka på helheten, säger kommunalrådet Ann-Charlotte Munter (S).
Under 2020 genomförde Fryshuset utbildningen ”Verktyg för demokrati” med
fokus på ungas delaktighet som skyddsfaktor för att skapa inkluderande miljöer.
Ett kunskapslyft för vuxna aktörer i kommunen. Kommunalråd, oppositionsråd
och politiker i utvalda nämnder deltog i
utbildningen.
Nu är utmaningen för politikerna att
komma igång och överens om hur vägen
framåt ser ut.
– Många elever och
ungdomar tror att
deras röst inte räknas.
Men många av dem
har väldigt vettiga
åsikter, ibland handlar
det om otillräcklig

kunskap men det kan man alltid ge dem
för att kunna fatta välgrundade beslut.
Ungdomar pratar mycket politik i vardagen utan att alltid tänka på att det är
politik de pratar. Det finns så mycket att
fånga upp och det viktiga är att vi kommer framåt och diskuterar förslag så det
inte rinner ut i sanden, säger Ann-Charlotte Munter.
Oppositionsrådet Katarina Lagerstedt
(M) är inne på samma linje.
– Jag är nöjd med
responsen på vår
motion och nu måste
det också hända något men där har jag
jättestora förhoppningar och vill se det
här vidareutvecklas
med förtroendevalda
och tjänstepersoner. Först måste vi skapa
dialoger och tillit och sätta varandra på
banan. De kanske inte ser sig som en
resurs men det är vår skyldighet att se till
att de gör det och ser sig som värdefulla
individer och att detta är deras kommun.
Ungdomarna är vår framtid och en dag är
det någon av dem som ska sitta i den här
stolen.
Magnus Ornhammar

En trotjänare tackar för sig

Under de dryga fyrtio åren som gått sen
dess har det skett en enorm förändring i
sättet att arbeta. Mina arbetsredskap fram
till slutet av 1980-talet var tuschpennor,
textmallar, vinkelhakar och skrivmaskin.
När datorerna sen gjorde sitt intåg ställdes helt nya krav. För min del fick jag lära
mig att rita planer i Auto Cad, vilket var
något helt annat än att rita för hand.
Jag har haft förmånen att få vara delaktig
i kommunens utveckling och den fysiska planeringen under en lång tid. I mitt

Flen
Mitt

arbete har jag haft mycket kontakt med
andra avdelningar inom kommunen liksom
myndigheter, företag och privatpersoner. Arbetskamraterna har betytt väldigt
mycket för mig och jag har hela tiden lärt
mig nya saker både av nyanställda och av
dem som varit gamla i gården.

Foto: Flens kommun

Å

ret var 1977 då jag kom till Flens
kommun som nyutbildad karttekniker. Jag hade fått en tjänst som
kartritare på dåvarande stadsarkitektkontoret. Staden Flen och arbetet i en
kommun var nytt för mig. Det var det även
för min man som samtidigt fått tjänst som
förskollärare i kommunen.

Ni som bor permanent eller har fritidshus
i kommunen har ofta kommit med frågor
som rör planering och byggande. Dessa
samtal har förgyllt min dag och gjort den
intressant, omväxlande och rolig.
När jag nu går i pension kan jag se tillbaka
på ett rikt yrkesliv i Flens kommun. Jag vill
därför rikta ett varmt tack till alla er som
gjort mitt arbete i kommunen så spännande!

Britt-Marie Andersson
Mark- och exploateringsansvarig

Min efterträdare heter Marie Bergeås och
hon börjar sin tjänst i april.

I Flens kommun bor ungefär 16 500 invånare, alla med något att berätta.
I den här serien får du träffa både vanliga och ovanliga invånare.

Anders trivs i Dunker
– Vi har en väldigt fin bysammanhållning och alla tas upp i bygemenskapen, säger Anders Sjöstedt som sedan 47 år tillbaka är sommarboende i Dunker.

Namn: Anders Sjöstedt.
Ålder: 74.
Bor: Stockholms innerstad
och Dunker.
Familj: Hustru, fyra vuxna
barn och sju barnbarn som
tillbringar delar av sommaren i gäststugan i Dunker
och ett av barnbarnen,
7 år, är medlem i Svenska
Spårvägssällskapet.

Anders och hans familj lärde känna trakten genom de gymnastikläger som hölls
på Malmahed under somrarna från 1927
till 1975. När Anders deltog som ledare på
lägren i slutet av 1960-talet sökte föräldrarna, som båda har sina rötter i Sörmland,
efter ett sommarställe. Anders bror Rolf
hittade en stuga i Dunkers station som
föräldrarna köpte och när grannfastigheten blev till salu köpte syskonen den. Rolf,
som var mycket intresserad av bussar,
blev chef för Museispårvägens anläggning
och när han slutade efterträddes han av
Anders.
– Idag är jag styrelseledamot och arbetar
med våra olika arrangemang, bland annat
är jag sedan 17 år tillbaka kapellmästare på
vår jazzkväll första onsdagen i juli. Då åker
vi musiker på en godsvagn till hållplatsen
Östersjön där publiken samlas, säger

Anders. Trots pandemin kan museispårvägen se tillbaka på en bra säsong då många
passade på att ”hemestra”.
– Nu hoppas vi att de flesta fått sin vaccination tills vi drar igång årets säsong i maj
och räknar med att arrangera jazzen som
vanligt. Elspårvagnen firar 120 år i år och
det tänker vi uppmärksamma den 12 juni.
Vi har fler arrangemang i sommar och avslutar året med den populära Halloweenspårvägen och Tomtetrafiken.
Anders välkomnar fler engagerade till
Svenska Spårvägssällskapet och då gärna
personer som vill hjälpa till administrativt
och med utställningsarbete eller
försäljning.
Mer att läsa om museispårvägen och
sommarens program finns på muma.se
Berättat för Kristina Eder
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För mer info: Flens Turism, turism@flen.se 0157-430996, www.visitflen.se

För dig som söker upplevelser i Sörmland är väg 221 ett hett tips.
Strax utanför Flen, i riktning mot Nyköping och Skavsta flygplats, ligger
orterna Bettna, Vadsbro och Blacksta i vackert omväxlande landskap.
Gillar du att fotografera, kommer din resa att ta lång tid med många
pauser. Bakom varje krök döljs en ny överraskning med vackra vyer,
badsjöar och spännande platser som gårdsbutiker, caféer och slott.
Välkommen till Sörmlands hjärta!

Upplev utflyktsväg 221
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Sörmländsk vingård med egen krog i röd
stuga. Sveriges första vinfabrik. Blaxsta har
erhållit Grand Gold i Internationella vinVM. Här finner du 15 exklusiva hotellrum

4. Blaxsta Vingård

Inom dryga timmen når du Stockholm
med omnejd. Med unik miljö och fantastisk natur har Hedenlunda Slott varit en
mötesplats i över 1000 år. Slottsbad med
sparitual, här kan du njuta av björkbastu,
kanelbastu eller aromabastu, samt bad
och bastudäck med förtrollande utsikt över
Hedenlundasjön. Bröllop, Spa, weekend
och konferens för upp till 300 gäster.
0157 - 154 00 | www.hedenlundaslott.se

3. Hedenlunda Slott

I hjärtat av Sörmland ligger Flens Golfklubb, en medelsvår park- och skogsbana,
som fått garvade låghandicappare likaväl
som nyfikna nykomlingar i golfens värld att
sucka av hänförelse. En mysig restaurang,
ett annorlunda klubbhus och parkeringar
för både husvagn, husbil och ”vanliga”
kärror kompletterar vår 18-hålsbana.
0157 - 157 70 | www.flensgk.se

2. Flens Golfklubb

Shoppa noga utvalt med personlig service
för hästen, hunden, jakten, festen, fritiden
och hemmet i den generösa butikslokalen.
Restaurang & café öppet alla dagar.
Naturstig & lek för barnen. Härlig
promenad runt Stenhammar slott.
Konferens- och evenemangsbokningar.
0157-768 351 | www.lidagardflen.se

1. Kvalité Häst & Hund
Restaurang & Café Lida Gård

Keramik, tavlor och egendesignade kläder.
Beläget 800 m in från väg 221 vid Bettna
korset. Där formar Kerstin Zetterström
stengods- och porslinslera och erbjuder
även prova-på kurser i konsten att jobba
med lera. En populär present.
Aktuella öppettider visas på vår webbsida.
070 - 559 38 12 | www.jokerkeramik.se

7. Joker Keramik och galleri

16. Bettna Kyrka

Mellan sjöarna Uren och Månsjön ligger
vackra Stäringe Säteri. Exklusiva och skräddarsydda konferenser med personlig service. Här kan du uppleva den vackra naturen
med häst och vagn. Paddla eller ro i någon
av sjöarna. Här säljs närproducerat kött.
0157 - 710 20 | www.staringestuteri.se

11. Stäringe Säteri

Kyrkan är rikt dekorerad med målningar,
uppfördes på 1100 - talet. Predikstolen
är tillverkad av Åkerös gårdssnickare och
skänkt till kyrkan 1765 av Carl Gustaf Tessin.
Dopfunt och dopfat är skänkta till kyrkan
1647 av Johan Fittinghoff dåvarande ägaren
av Broby säteri. Bredvid kyrkan står klockstapeln från 1600-talet med två klockor.
Här sker ringningen fortfarande för hand.

15. Solmyra Smakfullt

Kravmärkt Äppelodling. Äpplen-äppelmust-Catering på lokala råvaror.
070 - 686 92 41
Facebook: Solmyra Smakfullt

Vi hjälper dig att ta hand om trädgårdens
äpplen. Kom till oss så pressar vi frukten
och förpackar musten så ni kan njuta av
den under lång tid.
070 - 670 97 96 | niklas.lath@gmail.com

14. Musteri Västergård

Här välkomnas både större och mindre
grupper för unika upplevelser på vackra
Torps Säteri. Bröllop - Kurser - Vandring Fiske - Paddling - Stuguthyrning.
070 - 725 62 69 | www.rosenhanska.se

13. Rosenhanska Magasinet

Här står hantverket och råvaror av högsta
kvalité helt i centrum. Sortiment: Syltningar och drycker. Produkterna finns att köpa
på ett 20 - tal platser i Mälardalen.
070 - 31 31 573
Facebook: Finesserna

12. Finesserna

Här arrangeras kul och utvecklande
aktiviteter för grupper tillika kurser och
clinics för både häst och hund. På gårdens
hundpensionat kan din hund få en skön
semester när du är bortrest.
070 - 818 53 95 | www.jällsjö.se

10. Jällsjö Gård

6. Ekenäs Kvarn Café & Antikt

Genuint hembakt, generöst och roligt hos
Sara på Kvarnen som förutom fantastiska
bakverk och gott kaffe också säljer antikt
och slikt från England. På sommaren mals
det mjöl i kvarnen på ekologiskt spannmål
från gården. Här stöttas kontantupproret!
073 - 836 89 07
www.kvarnenekenas.blogg.se

Väggarnas stockar har drevats med mossa,
slätbilats och färgats med 1600- tals rödfärg. I det inre har paneler och tak handhyvlats och målats, allt på gammalt manér.
Värskäls Gård är den yngsta av många
gårdar längs sjön Långhalsen. Uthyrning
och aktiviteter.
070 - 932 48 65 | www.varskal.se

9. Värskäls Gård

Lunchservering med suverän husmanskost.
Här arrangeras pubaftnar och räkfrossa
och här kan du boka möteslokal och få din
födelsedagskalas caterat. Handelsbod
med komplett sortiment, närodlat och
med bästa service.
0155 - 925 96
Facebook: BettnaBarOchLanthandel

8. Bettna Bar & Livs

En genuin handelsträdgård där allt odlas
på plats från frö och stickling och säljs
direkt till kund. Här finner du ett stort sortiment av utplanteringsväxter, pelargoner
samt ovanliga och udda växter, massor
med krukor, trädgårdsmöbler i smide och
fina attribut till altanen och trädgården.
Säsongsöppet från mitten av mars.
0157 - 700 38 | www.ekenastradgard.com

5. Ekenäs Trädgård

med vin/champagnebar, bubbelbad, egen
altan, två laddningsstationer för elbilar och
mycket mer. Här ges allt du önskar vad det
gäller exklusiv avskildhet för middagen,
affärsmötet eller ledningsgruppen. Nya
spännande smaker är gårdens signum.
0157 - 704 60, 070-48 34 690
www.blaxstawine.se

I området finns ett stort antal fornlämningar som runstenar, fornborgar, gravfält
och gravhögar, där Kung Blackes hög är en
av Södermanlands största. Vid Vadsbro/
Blacksta finns tre exceptionella runstenar
med mycket konstfulla inristningar. För
att få veta mer och besöka alla platser i
området, se fornsok.se.

Vadsbro Blacksta Amatörförening ger
varje år föreställningar av klassiska
stycken, farser och folklustspel. Underhållning och trevligheter på hög nivå,
alltid med fullsatta hus!
070 - 781 22 30 |www.gycklarna.se

19. Kung Blackes Gycklare

Ursprungliga kyrkan byggdes på 1100 -talet
och bestod av ett långhus med smalare
kor i öster. Kyrkans orgel hör till de äldre i
Strängnäs stift. Den byggdes ursprungligen
1859 av orgelbyggaren Per Larsson Åkerman för läroverket i Strängnäs. 1892 sattes
den upp i Blacksta kyrka med ny fasad.
Orgeln har fem stämmor.

18. Blacksta Kyrka

Den är en medeltidskyrka från 1100-talet som blev tillbyggd under 1400 och
1650 talet. Kyrkan har två gravkor, det
Ryningska (1655) och det Falkenbergska
(1719) samt två vackert dekorerade
sandstensportaler och järnsmidda dörrar.
Invändigt är hela kyrkan bemålad. Mest
känt är Albertus Pictors måleri från sent
1400-tal.

17. Vadsbro Kyrka

Evenemang
14 april - 8 juni 2021
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.

TantErnas Loppis & Kuriosa
17, 24 april, 1, 8, 15, 22, 29 maj 11-15,
Asphagsvägen 12 En liten loppis/kuriosa
butik med brett urval. Möbler, verktyg,
textil, porslin, glas, leksaker mm
Tel: 070 - 522 86 41
Arrangör: TantErna

Måla med linoljefärg
18 april, 13 maj 10-17, Sparreholmsvägen 33 B
Vi innehar en lång erfarenhet av måleri med
gesällbrev i fickan, vi ser att det finns ett
ökat intresse för att måla med linoljefärg.
Nybörjare, ringrostig eller bara är intresserad så är du välkommen. Ta gärna med dig
verktyg om du har, samt något att måla på.
Heldag (lunch & fika ingår) Tel: 0157- 300 00
Arrangör: Alla Tiders Skebo

Invigning nyrenoverade orangeriet
24 april, Blaxsta Vingård
I april inviger Blaxsta Vingård det nyrenoverade orangeriet som ligger jämte restaurangen. Under våren kommer leveransen av
färska te-plantor för att göra ’white tea’ på
dessa ljuvliga färska blad. Restaurang Kung
Blacke kommer därmed att erbjuda lokalproducerat ’äkta te’ som komplement till
viner från egen odling och massor av annat
ätbart som vi odlar eller föder upp här på
gården. Tel: 070 - 483 46 90
Arrangör: Blaxsta Vingård

Kurs - Bygg en lampa av
återbruksmaterial
24 april 10-17, Dunker Lundby 1
Kursledaren Fredrik Hagström går igenom
grunderna och hjälper dig sedan att skapa
något nytt och fantastiskt av något gammalt. Tel: 073 - 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Föräldraperspektiv
- Föreläsning/samtal
29 april, 6 maj 18:30-20:30, Dunker Lundby 1
En föreläsning i samtalsformat med Katarina
Uggla. Hon har gedigen erfarenhet som
pedagog och förälder till barn med olika
utmaningar i livet och berättar om både humor och allvar i ämnet. Tel: 073 - 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Afternoontea Första Maj
1 maj 13-16, Hotel Malmköping.
Den första maj bjuder vi in på afternoon tea
på Hotel Malmköping. Snittar, scones, marmelader, ostar och söta bakverk dukas upp
för Er mellan klockan 13.00-16.00. Självklart
av vårt egna mathantverk och från eget
bageri. Varmt välkomna! Tel: 0157-245 80
Arrangör: Hotell Malmköping
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Äventyrsgolf på Malmköpings
Bad & Camping

Kurs - Koppla ihop eget solcellsystem i litet format

1 maj, Malmköpings Bad & Camping
Nya hinder och med naturen som tema.
Se hemsidan för öppettiderna för vår,
sommar och höst. Se hemsidan,
www.malmkopingscamping.se
Vill du spela övrig tid, ring oss gärna.
Välkomna! Tel: 070 - 575 97 91
Arrangör: Malmköpings Bad & Camping

22 maj 10-17, Dunker Lundby 1
Vill du ha ett solcellssystem som kan driva
din trädgårdsbelysning, ge dig el till ett
utekök eller en plats dit det är svårt att dra
kabel är detta kursen för dig.
Tel: 073 - 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Tom`s restaurang
Malmköpings camping

29 & 30 maj 10-16, Sparreholmsvägen 33 B
Byggnadsvårdsdagar i Skebokvarn med
lokala hantverkare i en härlig kulturmiljö.
Vi firar även fönsterrenoveringens dag. Vi
kommer att fylla gårdsplanen med hantverkare, konstnärer, loppis och lokala matproducenter, även fiket i tegelbyggnaden
kommer att vara öppet.
Tel: 0157-300 00
Arrangör: Alla Tiders Skebo

1 maj 11-16, Förrådsgatan 15
Tom´s restaurang Malmköpings bad och
camping öppnar för sommaren 2021. Vi
följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Tel: 0157-700 62
Arrangör: Tom Forsberg

RPG-Gemenskap
4 maj 14, Götgatan 10
RPG-Gemenskap med blandat program,
samvaro och kaffeservering.
Tel: 076 - 808 38 15
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Utflykt till Nybbleskogen med
Naturskyddsföreningen Flen
9 maj 10, Nybbleskogen
Vi gör en utflykt till Nybbleskogen
Samling: kl.9.30 vid anslagstavlan infart till
Amazonplan Flen. Tel: 070 - 176 55 93
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

Kulningskurs
15 maj 10:30-17, Dunker Lundby 1
Kulning är en gammal lockteknik som användes på fäbodarna förr för att kommunicera över långa avstånd. Karin Lindström
Kolterud går igenom grunderna och lockar
fram kraften i din röst. Tel: 073 - 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Koreografiska utflykter i
Hälleforsnäs och Flen
20, 22, 23 maj, Flens Kommun
Koreografiska utflykter är en dansföreställning där publiken följer med dansarna på
en promenad i naturen, och möter naturen
genom dansarnas sinnen. Genom dans och
fantasi utforskas naturen. Torsdag 20 maj
för Tallbackens Förskola under Förskolans
Dag. Lördag 22 maj kl 10 på Bruksplanen
utanför Kolhusteatern, Hälleforsnäs.
Söndag 23 maj i Flen. Tid och plats är inte
bestämt. Mer information kommer på arrangörernas hemsidor och Facebook.
Tel: 076 - 172 99 64
Arrangör: Riksteatern i Sörmlands hjärta

Alla tiders Skebo-helgen

Kurs - Snickeri för nybörjare
29 & 30 maj 10-17,Dunker Lundby 1
Tvådagarskurs som riktar sig till dig som
känner behov att veta vilka verktyg som är
lämpliga, prova att hantera dom, lära dig
planera och genomföra enklare snickerier
hemma. Blivande hemmafixare helt enkelt.
Tel: 073 - 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Skrivarretreat - Tvådagarskurs
5 & 6 juni 10-19, Dunker Lundby 1
Här får du, nybörjare eller van skribent,
chansen att tillsammans med andra skrivarsugna ägna dig åt kreativt skrivande
under två dagars kurs på Idéfarmen i vackra
Sörmland. Dator ej nödvändig.
Tel: 073 - 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

ARTfarm skulpturpark
6 juni - 30 september, Dunker Lundby 1
Skulpturpark med frivillig entré, öppet dygnet runt. Ta med egen picknick och ta med
dina sopor tillsammans med en kulturupplevelse från den Sörmländska landsbygden.
Tel: 073 - 906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Insekter och biologisk
mångfald med Naturskyddsföreningen Flen
6 juni 10, Skarvnäsvägen 21
Insekter och biologisk mångfald vid Åsen
Sparreholm. Samling vid parkeringsplatsen vid
äldreboendet Åsen i Sparreholm kl. 10.00.
Tel: 070 - 593 09 93
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

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).
Malmköpings bibliotek och Hälleforsnäs bibliotek har kiosköppet på sina ordinarie öppettider.
Bettna filial är tillfälligt stängd p.g.a. Folkhälsomyndighetens
restriktioner.
Observera att detta kan komma att ändras. På bibliotekets
hemsida hittar du aktuell information.
Ändrade öppettider
Flens bibliotek
Fredag 30 april kl. 9-16
Lördag 1 maj STÄNGT
Onsdag 12 maj kl. 10-16
Torsdag 13/5 STÄNGT
Hälleforsnäs bibliotek
Torsdag 13/5 STÄNGT
Malmköping bibliotek
Onsdag 12 maj kl. 13-16

Välkommen till Flens biblioteks digitala bokcirklar!
Nu kan du delta i två nya bokcirklar där alla möten sker via
Zoom!
I den första cirkeln träffas vi varje lördag och läser lättlästa
böcker. Vi hjälps åt att välja vilken bok vi ska läsa.
Den andra cirkeln kommer att läsa ”Med livet framför sig”
som första bok, och träffas var tredje torsdag. Den startar
när vi har tillräckligt många anmälda, så anmäl ditt intresse
redan idag!
Du anmäler intresse till flens.bibliotek@edu.flen.se eller via
tel 0157-43 09 64. Tveka heller inte att fråga om du behöver
hjälp med Zoom.

På gång på biblioteket
• Ett nytt språkcafé kommer att startas upp på biblioteket
• Bibliotekets nya hemsida kommer att lanseras under våren
• Biblioteket har tillgång till en bildpedagog som ska hitta
många olika ingångar till språket och böcker
Du hittar mer information på flen.se.

Lite snusstatistik
• En miljon svenskar snusar, och 4 (!) miljoner prillor spolas ner varje dag.
• 53 procent av svenska snusare vet inte om att det är skadligt för miljön
att spola ned snus i toaletten.
Källa: svensktvatten.se

RÄTT!
Endast det som
passerat genom
kroppen samt
toapapper ska
spolas ner!

FEL!
Snus och ﬁmpar ska
inte spolas ner.
Det skadar vår
miljö!
Ha en papperskorg
inne i badrummet
istället.
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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

Lösningen av krysset presenteras i nästa nummer av Glimten.
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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.

