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Inledare

Innehåll

S

ommaren är äntligen här efter en kall och regnig vår. Jag vet inte mycket om bondepraktikan men jag hoppas någonstans att detta ska
innebära en lång och varm sommar. En tid att sola
sig i ledighetens sköna bris och ladda batterierna
inför hösten!
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En riktig favorit på sommaren är Orrestaö i Flen
och där är renoveringen äntligen i full gång. Först
ut är servicehusens totalrenovering men det finns
många fler planer för området. På sidan 4 berättar
fritidschefen mer om denna spännande utveckling.

På kommunen är vi stolta över Glimtens bredd och
frågan är om inte denna utgåva tar priset. Ursäkta
om jag är spretig, men jag har svårt att välja vad jag
ska nämna i denna inledande text eftersom det är
så väldigt mycket jag vill berätta om!

Foto: Mostphotos

Vad sägs till exempel om; sjukhushästen som flyttat
till Sparreholm, danspedagogen med erfarenhet
från New York som nu lär Kulturskolans elever att
upptäcka glädjen i dans, hundens trädgård i Bettna,
projektet Klara som ska ge utrikesfödda kvinnor en
bättre chans på arbetsmarknaden, hälsoexperten
med rötter i Flen som med ett imponerande driv
och entreprenörsanda gjort sig ett namn känt land
och rike runt, samt de fina insatser som skoleleverna i Bettna gjort under skräpplockardagarna.

Hälsoexperten från Flen
som blev rikskändis

Besök hundarnas
trädgård i Bettna
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Jag stannar där i brist på sidutrymme, håll med om
att det är en bred palett – precis som livet självt!

Foto: Mostphotos

Kulturen är ständigt aktuell och inte minst över
sommaren, kulturens utbud hittar du på sidorna
10 och 11.

Foto: Veronica Johansson

Foto: Fotograf Anders Gåhlin | Gaahlin.com

För barn och unga som vill hålla utkik efter massa
härliga sommaraktiviteter som finns planerade,
kan jag rekommendera att följa våra verksamheter,
exempelvis fritidsgårdarna och kulturenheten, på
deras respektive Facebooksidor.

Flitiga skräpplockare
på Flens skolor
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Matematik i förskolan.
Civila insatser i Hälleforsnäs.
Squaredansklubben satsar på ny kurs.		

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg
Redaktör Glimten

Dans populärt ämne
på Kulturskolan
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Smått & Gott
Anhörigstöd
Kommunens anhörigstöd är en kostnadsfri service som vänder
sig till dig som är anhörig till någon med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, en person som är långvarigt sjuk eller äldre.
Känner du dig orolig, ensam och behöver någon att prata med i
rådande situation kan du ringa kommunens anhörigstödjare för
att få veta mer om vilka olika verksamheter och aktiviteter som
erbjuds.
En anhörig kan vara någon i familjen, en släkting, en nära vän
eller en granne. Vanligtvis erbjuds fysiska träffar i grupp eller
individuellt, men under rådande pandemi har även anhörigstödet
fått ställa om. Du når kommunens anhörigkonsulent på telefon
0157-43 08 02 eller e-post: soc@flen.se.

Campingnyheter
Inför sommarens campingsäsong har Malmköpings Bad & Camping
tecknat ett nytt tomträttsavtal gällande campingen. Det innebär att parkeringen mittemot receptionen på campingen ingår i
campingens yta och får nyttjas för uppställning/övernattning för
betalande gäster till campingen.
Kommunen och campingen har också kommit överens om att
delar av ängen på den östra sidan om järnvägen efter särskild
överenskommelse får nyttjas som tillfällig camping under perioder
med extra högt tryck på campingen. Genom dessa överenskommelser frigörs yta på badplatsen som tidigare upplåtits tillfälligtvis
till campingen och det möjliggör för såväl bad som camping att
utvecklas.

Vill du vara med och bidra till
höstens Hälsovecka?
För sjunde året i rad arrangerar Flens kommun, i samverkan med föreningar och andra aktörer, en vecka i hälsans
tecken. Av tradition infaller den vecka 39.
Hälsa är viktigt för alla. Därför brukar vi erbjuda alla
kommuninvånare extra hälsofrämjande aktiviteter både
på dag- och kvällstid under den här veckan. Vi vill att
hälsoveckan ska innehålla allt från träning för knopp och
kropp, motion, rörelse och avslappning, till kostråd, musik, kultur och allt annat som bidrar till bättre fysisk och
mental hälsa.
Vi hoppas nu att ni som förening, organisation, företag
eller privatperson vill vara med och bidra! Varför inte
erbjuda prova-på-aktiviteter för att samtidigt värva nya
medlemmar och kunder? Kommunen kommer att sätta
ihop ett program för hela veckan med de aktiviteter som
erbjuds.
Hälsoveckan i Flen är kommunövergripande och vi vill gärna
se aktiviteter i hela kommunen.
Självklart tar vi hänsyn till och
anpassar programmet efter
rådande riktlinjer från folkhälsomyndigheterna.

fakta
Lösning till förra numrets kryss

Hälsoveckan i Flen
Vecka 39, 25 september-3 oktober.
Mejla dina förslag och idéer senast 16 augusti till
hälsoveckan@flen.se
eller ring Jessica Ekermann, 0157-43 00 02.
Läs mer på flen.se/halsovecka.

Fritidshusägare erbjuds vaccin
Du som har fritidshus i Sörmland och är 60 år eller
äldre erbjuds att boka tid för vaccination mot covid-19.
Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har
varit sjuk i covid-19 eller har antikroppar.
Är du inte folkbokförd i Sörmland måste du göra bokningen via Region Sörmlands bokningstelefon, 016-10 40 44.
Fritidshusägare kan inte att boka tid via 1177.se om de vill
nyttja möjligheten att vaccineras utanför hemmaregionen.
Du behöver två doser av vaccinet och du får information
vid första dosen om hur du bokar tid för dos två.
Hälsningar Region Sörmland
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Fritidsnyheter inför
sommaren

Orrestaö i förvandling. Efter många om och men är nu äntligen renoveringen av Orrestaö igång. Det är en lång väg att gå när arbeten ska upphandlas enligt konstens alla regler och lagen om offentlig upphandling.

A

rbetet inleddes i skiftet april maj
och i en första fas renoveras de
två så kallade servicehusen där det
finns toaletter inklusive handikapptoa för
bad- och campinggäster samt duschrum
och pentry för campinggäster.
Det blir som två helt nya hus då det blir
en totalrenovering. Husens kvadratmeteryta får inte utökas och de får inte heller
omplaceras på grund av att det inte finns
någon gällande detaljplan eller strandskyddsdispens för området.
Det blir lite förändring i funktionerna i och
med att det blir tre toabås på damtoaletten mot tidigare fyra och ett ytterligare
litet duschrum vilket gör att campingen får
två duschrum. Nya dörrar innebär också
att det inte längre blir gamla hederliga
nycklar utan en elektronisk lösning.
Tidplanen för färdigställande av servicehusen är att de ska stå klara vecka 26,
men oskrivet är bäst. Det har blivit långa
leveranstider på det mesta i pandemitider.
Cafébyggnadens renovering kommer att
påbörjas vecka 35, efter sommaren med
andra ord. Det innebär att det finns förhoppningar på att caféet ska kunna vara
igång under sommaren. Om så blir fallet är
oklart just nu. Caféet kommer att utrustas med ett komplett kök av restaurangmått och blir godkänt som tillagningskök.
Handikapptoalett, ny handikappramp och
helt ny ventilation är andra förbättringar.
Det kommer också bli isolerat för att kun-
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na vara öppet på vintern för fika, luncher,
konferenser och annat. Här finns från i
höst möjlighet för en hugad entreprenör
att bedriva verksamhet året om inklusive
camping. En camping som idag har tio
elplatser men där tanken är att kunna
utöka till i varje fall 16 elplatser.

I Flens kommuns lokala ordningsföreskrifter finns bland annat följande upptaget;
hundar får inte vistas bland andra badgäster utan hänvisas till utpekade hundbad
på Orrestaö, Hosjön och vid Sparreholmsbadet. Dessutom finns ett uppskattat hundbad på Hästön i Sparreholm.

Parkeringen till badet på Orrestaö kommer att ökas med cirka 20 parkeringsplatser i den södra delen mot koloniområdet.

Att röka är inte tillåtet inom badplatsområdena och detsamma gäller även fiske av
alla de slag. Inte heller att ställa upp husvagn eller husbil över natten. Vad gäller
tältning råder Allemansrätten.

Vi hoppas att allt det här sammantaget
ska ge området ett lyft och bli än mer attraktivt för alla Flensbor och besökare.

De kommunala badplatserna
Alla badplatser genomsöks av dykare
innan badsäsongen, 1 juni. Vi kallar det
säkerhetsdyk där eventuellt främmande
och farliga föremål avlägsnas. Tänk dock
på att allt bad sker på egen risk!
Badplatserna i Malmköping (Hosjön),
Mellösa, Hälleforsnäs (Tallsjön), Sparreholm och Flen (Orrestaö) kommer att
kompletteras med fler lekredskap. Nya
och mycket större papperskorgar kommer
att sättas upp på badplatserna.
Badens dagliga skötsel utförs av lokala
föreningar eller företag så tänk på att
göra deras dagliga tillsyn enklare - skräpa
inte ner!
Hosjöbadet i Malmköping kommer att
förses med en ny brygga som placeras där
den gamla H-bryggan låg, dessutom pågår
arbetet med ny skyltning på baden.

Att grilla på badplatserna är endast tillåtet i de fasta grillar som är tillhandahållna
av Flens kommun. Inga medhavda grillar
eller engångsgrillar är tillåtna.
De lokala ordningsföreskrifterna omfattar
mer än badplatserna. Nuvarande version
är beslutad av kommunfullmäktige i december 2020, du hittar dem på kommunens hemsida flen.se.
Till sist, på gatumark i Flens kommun är
det förbjudet att ställa upp frånkopplat
släp mellan klockan 22-06 alla dagar. Det
innebär att du som äger/hyr/lånar en
husvagn inte får ställa upp den på gatan
om den inte är påkopplad på bilen mellan
dessa tider. Du får heller inte ställa upp
husvagn/båttrailer/släpkärra eller liknande
i naturmark eller i ett sidoområde längs
med gatan. Förbudet gäller alla typer av
släp.
Carla Swenson
Avdelningschef fritid

Foto: Rebecca Hansson

“Man har inget
att förlora på
att testa dans!”
Dans är ett ämne bland många i Kulturskolans
breda repertoar och sedan januari leds lektionerna
av danspedagogen Petronella Lindén.

H

on är peppad och positiv inför
utmaningen men att hon började
under pandemitider har medfört
vissa svårigheter att genomföra lektionerna som hon hade velat. Dans är en
upplevelse och den gör sig inte genom en
skärm på distans.
– Det är elever jag aldrig träffat förut och
det blir svårt att komma in i det på grund
av covid, men det är jättehärliga elever
och vi gör det bästa av det, säger Petronella som har en tjänst på 60 procent på
Kulturskolan och lägger resten av arbetstiden på Kulturama i Stockholm.
Uppdelningen innebär ett brett spektra,
i huvudstaden har hon elever i 25-årsåldern, i Flen är eleverna så unga som från
fyra år upp till gymnasieålder.
– Det är mellan 40 och 50 barn uppdelade på åtta grupper. Det är jätteroligt men
omvälvande när jag är van vid att jobba
med unga vuxna. Det är många år sedan
jag jobbade med så unga åldrar, säger hon
och drar sig till minnes att det var 1993.
Fyra år dessförinnan slutförde hon sina
studier på danshögskolan.
– Efter det bodde jag i New York några
år och utbildade mig mer. Jag har jobbat
med det mesta inom dans, både med
professionella, med amatörer och med

de som vill bli professionella. Bland annat
mycket på danshögskolan i Piteå och med
musikalshower som frilansande koreograf,
men de sista 15 åren har jag varit anställd
på olika procentsatser.

Varför har du valt att arbeta med
barn och unga igen?
– Det är väldigt spännande med barn,
man får väldigt mycket tillbaka. Detta
är deras första möte med dans och här
handlar det om helt andra saker än med
unga vuxna som är otroligt inriktade
professionellt. Barn ska få uppleva dans,
rörelseglädje i gruppen, att hitta sin egen
kropp och bli kroppsmedveten på ett
positivt sätt.
De lite äldre eleverna ser också dansen
mest som ett uttryck för energi och glädje, Petronella har inte fått uppfattningen
att de nödvändigtvis väljer danslektioner
för att de ser en framtid som professionella dansare.
– Känslan är att de äldre gillar att göra
egna danser och uppleva dansen på det
sättet. De har otroligt mycket idéer själva
och vi skapar en koreografi tillsammans
mer än att vi pratar tekniker och klassisk
skolning på det sättet.
Dagens unga tar del av en hel världs dans,
show och inspiration via internet och tv.

Det är väsensskilt mot hur det var när
Petronella mötte dansen på 80-talet.
– Så är det absolut, eftersom jag inte är
så mycket på Youtube känner jag att jag
nog borde vara det nu när jag ska lära
känna eleverna, säger hon och skrattar,
men det finns en seriös underton.
– Jag vill presentera att dans kan vara så
mycket mer än bara kommersiell eller att
den ofta är med attityd eller sexighet.
Det finns mycket dåligt där ute så det är
viktigt att jag kan visa ett alternativ så att
de kan vara lite mer kritiska över vad de
ser. Jag ser det som en viktig del i dagens
mediesamhälle och med den ohälsa som
finns bland unga. Då är det än viktigare att man får en positiv attityd till sin
kropp.
Petronella är lyrisk över att Flens kommun
valt att göra Kulturskolan avgiftsfri.
– Alla forskning visar att estetiska ämnen
hjälper även andra ämnen. Jag tycker att
alla ska prova på, speciellt när Flen är så
otroligt generösa och det inte kostar något. Man har inget att förlora på att testa
dans eller något annat på Kulturskolan!
Magnus Ornhammar
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Foto: Camilla Köhler

Förskolan sätter
matematiken i fokus

Maskrosor räknas och sorteras.
Vilken kommer först/sist?

I Flens kommunala förskolor läggs grunden för det livslånga lärandet
och matematik är ett av flera viktiga ämnen. Carina Lukic, rektor för
förskoleområde B, berättar om arbetssättet och Flensmodellen.

D

et är en härlig känsla att se matematiken spira i barnens lärmiljöer. På förskolorna Brogetorp,
Mårbacka och Knekten syns tydliga spår
av matematik i olika rum.

• förståelse för rum, tid och form, och
grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera
matematiskt om detta,

Matematik är så mycket mer än bara siffror
och att räkna som ofta är det man förknippar med matematik och det är viktigt att
barnen möter personal som pedagogiskt
och medvetet stimulerar det matematiska
lekande lärandet på olika sätt.

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp
och samband mellan begrepp.

I Flens kommunala förskolor är matematik ett av våra fokusområden i år och
i förskolans läroplan, Lpfö18 står att
“Utbildningen i förskolan ska ge barnen
möjlighet att använda matematik för att
undersöka och beskriva sin omvärld samt
lösa vardagliga problem”
Strävansmål som står i Lpfö18:
• förmåga att använda matematik för att
undersöka, reflektera över och pröva
olika lösningar av egna och andras
problemställningar,
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Förskolan kartlägger alla barns matematiska kunskaper inom tre områden en
gång per år.
• Räkneord, räkning och tal
• Det matematiska språket och rationella tänkandet
• Former, mönster och ordning
Materialet som används är en Flensmodell
med inspiration ur MIO (matematikenindividen-omgivningen, ett norskt kartläggningsmaterial). Brogetorp, Mårbacka
och Knekten har valt att genomföra ett
område i taget med ett nuläge av barnens
kunskaper. Sedan planeras, beroende på var

kunskapsnivån ligger, aktiviteter som främjar
just det området och arbetas intensivt och
medvetet med under en period.
Efter det görs en ny kartläggning för att
se barnens kunskapsutveckling. I och med
att vi har två nulägen att jämföra så kan vi
dels säkerställa att barnen utvecklat nya
matematiska förmågor och vi säkerställer
samtidigt att de aktiviteter vi planerat varit främjande och intresserat barnen. Om
inte behöver vi tänka ut nya aktiviteter.
Att vi samtidigt som vi kan se att barnen
lär säkerställer vi förskolor av god kvalitet
med dessa täta nulägesbedömningar.
Pedagogerna berättar att de genom att
ha arbetat intensivt med ett område
under två månader så ser de att flera barn
under denna period ökat sin kunskapsnivå. Detta troligtvis genom att de olika aktiviteterna återkommer med så tät följd.
Vi ser också vikten av att använda
matematiska termer i verksamheten och
därmed även berika språket.

Foto: Karin Swartling

Bee-boten ritar olika geometriska former.

Vi har planerat in aktiviteter som ska vara
lustfyllda, även för dem som redan har
kunskapen, men som då kan “vara en fiffig
kompis”, till någon som inte kan (någon
att se och lära av).

Det kan vara i skogen där vi räknar ben på
spindlar som barnen upptäckt. Kojbygget
ger kunskaper om lätta, tunga, långa och
korta pinnar. Barnen använder kroppen
och vi benämner, när de klättrar under
över olika saker i skogen. Eller vid sjön där
barnen mätt vattendjup och upptäckt att
de kan jämföra med längden på sig själva.

Barnen har efter aktiviteterna uttryckt
att det varit roligt och vi har även pratat
om vad vi lärt oss tillsammans, då det är
viktigt att barnet “får syn på” sitt eget
lärande och därmed ökar den egna förståelsen för vad matematik kan vara.

Utomhus tränas också olika begrepp. Vi
klättrar upp i rutschkanan och åker ner,
bygger sandkakor och benämner olika
storlekar på hinkar som används och
räknar tillsammans.

När vi använder oss av vardagliga situationer för att synliggöra matematiken och
väcka barnens intresse på ett lustfyllt sätt
gäller det att vi pedagoger tar på oss våra
”matematikglasögon” och strävar efter
att försöka se matematiken och dess
användning i alla vardagliga situationer
tillsammans med barnen.
Foto: Jenny Örevik

Vi har även planerade rörelseaktiviteter
ute, där vi balanserar på sandlådekanten
och samtidigt pratar om vem som balanserar framför/bakom samt olika organiserade lekar som tränar barnens matematik.
Även tekniken kommer till hjälp när barnen ska lära matematik. Vi har använt oss
av en tärning, och en Blue-bot/Bee-bot,
som är en liten robot, den programmeras
att gå samma antal steg som tärningen
visar. Barnen har också arbetat med att
programmera så att den ritar geometriska former. Även andra digitala verktyg
som främjar matematiken, till exempel
lärplattor och Funboards används i verksamheten.
Samtliga förskolor är certifierade i Grön
flagg, ett lärandeprogram inom hållbar
utveckling,som drivs av Håll Sverige Rent
och ingår i det internationella nätverket
Eco-Scholes. Genom de aktiviteter som
planerats där, så kommer också matematiken in på ett naturligt sätt.
Vi har till exempel arbetat med vattenexperiment och då mätt och pratat om olika
måttenheter. När vi har samlat skräp har

vi sorterat efter färg, form och storlek. I
stad och samhälle har barnen fått skapa
olika byggnader i deras närmiljö. Barnen
har då fått bekanta sig med olika mätverktyg som tumstock, linjal och måttband.
Vi använder oss av olika sagor där räkning,
räkneord och tal ingår på ett naturligt
sätt t ex “Bockarna Bruse” och “Guldlock
och de tre björnarna” Vi låter ofta barnen
få dramatisera sagorna tillsammans med
figurer eller saker de skapat själva till
sagorna, där barnen på ett lustfyllt sätt
arbetar med matematik.
Det gäller även för det så kallade “Mattemonstret” som är en av flera populära
aktiviteter. Siffror mellan 1-10, samt tärningsprickar från 1-6 läggs på golvet framför barnen. Monstret (pedagogen) ber
då med mörk lite läskig röst barnen ett
i taget att få en viss siffra eller ett visst
antal prickar. Denna aktivitet är lätt att
anpassa till varje enskilt barn och fungerar
därför bra att arbeta med i grupp oavsett
det enskilda barnets kunskapsnivå.
Genom att alla pedagoger skriver lärloggar på Unikum (en digital lärportal för
dokumentation av barns lärande) så blir
både barn, vårdnadshavare och pedagoger mer involverade i hur förskolan
arbetar med matematik och varför. Det
ger en möjlighet för alla att reflektera
tillsammans kring barnens lärande.
Matematik finns överallt, bara vi synliggör
den tillsammans med barnen!
Carina Lukic
Rektor förskoleområde B
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen

Mattemonstret matas
med önskade siffror
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Dricksvatten – skillnaden
mellan restriktion och förbud
Sörmland Vatten producerar och levererar idag dricksvatten till stora delar
av Flen, Katrineholm samt Vingåkers kommuner.

D

et senaste året har vi gjort stärkande insatser i vår vattenproduktion som leder till att vi börjar
sommaren 2021 med att fortsätta att
värna om vattnet.
Tänk dock på att vid behov kan detta bli
skarpare i form av bevattningsrestriktion.
Om det uppstår ytterligare behov kan
steget upp till bevattningsförbud tas.
– Vi har under de åren som vi har haft
förbud sett en ökad förståelse hos
kunder om att värna sitt kranvatten, så
tillsammans hoppas vi att slippa sätta förbud under 2021, säger Helen Sylvefjord,
kommunikationschef på Sörmland Vatten.
Helen beskriver skillnaden mellan restriktion och förbud så här:
Dricksvattnet ska endast användas till
personlig hygien, mat och dryck. Under

sommaren används mycket dricksvatten
till exempelvis bevattning, detta vill vi
begränsa.
Dricksvatten är inte en obegränsad resurs
och hur mycket nederbörd vi kommer att
få vet vi inte, därför agerar vi förebyggande för att undvika brist på dricksvatten.

Tips!
• Samla regnvatten i tunna.
• Laga droppande kranar.
• Stäng av kranen.

Flens kommun önskar alla barn och
ungdomar en glad sommar!

Följ Fritidsgårdarna, Kulturskolan, Sim- & sporthallen, Biblioteket
samt Kulturenheten på Facebook så missar ni inga
spännande sommaraktiviteter!
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Sommartorg 2021
Med start 14 juni kommer Platssamverkan Flen att göra om Violentorget till ett Sommartorg.

L

iksom förra året kommer torget att
dekoreras och möbleras med hjälp av
vimplar, blomsterplanteringar, konstgräs och färgglada bord och stolar.

Förra årets Sommartorg var mycket uppskattat av boende och verksamma i Flen.
Flödesanalyser visade att antalet besökare som vistades på torget fördubblades,
samtidigt som andelen barn och unga
som vistades på torget ökade betydligt.
Det hoppas vi kunna uppnå i år igen, men
på grund av
de rådande
restriktionerna kommer inga
arrangerade
aktiviteter
att kunna

erbjudas under årets Sommartorg.
Däremot kommer det finns möjlighet att
tex spela schack i storformat, låna en bok
från vårt minibibliotek eller bara slå sig
ner med en medhavd fika eller glass och
njuta en stund.
Så snart restriktionerna tillåter hoppas
vi kunna arrangera fler aktiviteter - håll
utskick på https://flen.se/uppleva-gora/
sommartorg/ för uppdateringar!
Jessica Ekermann
Trygghetssamordnare

Platssamverkan Flen
Med målet att öka tryggheten och attraktiviteten i centrum har fastighetsägare och näringsidkare tillsammans
med Flens kommun, Polisen och Prins Wilhelmgymnasiet tagit initiativ till att starta upp Platssamverkan Flen.

P

latssamverkan handlar om att fastighetsägare, kommun, näringsidkare
och andra aktörer går samman i en
fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett
geografiskt avgränsat område. Arbetet
handlar om att skapa en levande och
attraktiv miljö genom att ta ansvar för till
exempel renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning,
förtäring etc.

ver, Prins Wilhelmgymnasiet och Polisen.
Stiftelsen Tryggare Sverige bidrar med
samordning och stöd i arbetet. Framtagandet av en platssamverkan har kunnats
förverkligas tack vare medel från Leader
Södermanland.

eller har idéer på hur centrum kan utvecklas till en tryggare och mer attraktiv
del av Flen är du välkommen att höra av
dig till erika.sjoqvist@tryggaresverige.org.
Jessica Ekermann
Trygghetssamordnare

Om du vill veta mer om Platssamverkan

De parter som ingår i platssamverkan är
Flens kommun, Mälardalens Omsorgsfastigheter, Sörmlands Sparbank, Svenska
Handelsfastigheter, ICA Kvantum, Unile-

Fritids firades på Stenhammarskolan
11 maj firades fritidshemmens dag på Stenhammarskolans tre fritidsavdelningar.

D

Fritidshemmen utgör en viktig del för
elevers utveckling. Fritidshemmen
kompletterar förskoleklassen och skola
i genomförandet och uppfyllandet av
läroplanens mål.

Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska
utveckling. Undervisningen är i högre
grad situationsstyrd, upplevelsebaserad
och grupporienterad, det passar många av
våra elever.

Foto: Lina Carnesten

et firades ute i fina vädret med
tunnbrödsrullar med ost som
måltidsservice ordnat med. GB
skänkte glass till glasskiosken och alla
barn som lämnade in glasspapper och
glasspinne fick en GB-jojo. Det fanns flera
roliga aktiviteter som utemålning, käpphästhoppning och jumbo-såpbubblor.

– Fritidshem är ett bra komplement till
skolan och en del av framtiden. Det är värt
att firas! säger Angelica Ankarstrand, biträdande rektor på Stenhammarskolan F-3.
Lina Carnesten
Administratör
Bildningscentrum Stenhammarskolan

Tina Lund och Adisa Zekic under fritidshemmens dag
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kulturens värld
PÅ GÅNG i

Snart kommer sommaren - så efterlängtad på många sätt.

V

i alla påverkas av restriktionerna kring pandemin men på
Kulturen håller vi tummarna för att kunna öppna upp för
lite smått och gott framöver.

Redan till förra sommaren påbörjades en hel del samarbeten
med Scenkonst Sörmland som vi hoppas kunna presentera i
augusti i år, bl a lite Brukskonserter för både stora och små.

Hälleforsnäs konstgalleri

På gång i konstgalleriet:

Kulturenheten bjöd in till vernissage för utställningen
QUEST av konstnären Olle Schmidt. Visningarna var
anpassade enligt folkhälsomyndighetens restriktioner
med föranmälda platser där konstnären gav guidade turer
genom utställningen.
Trots distansen gav
visningarna utrymme för
nära samtal då Schmidt
berättade om sin bakgrund som konstnär, dold
symbolik i målningarna och
om sitt arbetssätt i ateljén.
Schmidt beskrev sina
målningar som fristående
kortfilmer, producerade
med regi utan manus
där motiv och symbolik
uppstått efter hand under
arbetsprocessen. Schmidt
visade även en konstvideo
han producerat i samarbete med sin son, musikern
Tim Schmidt.
Utställningen förlängdes
och höll öppet till 6 juni.

Sommarens utställning i Hälleforsnäs med konstnären
Anders Gudmundson har vernissage lördagen 12 juni.
Tillställningen kommer att vara anpassad enligt FHM
restriktioner.
Anders Gudmundson är en svensk konstnär med måleri
och grafik som huvudsyssla. Han är utbildad på konsthögskolan i Umeå och har tidigare varit representerad på
bland annat moderna museet, Uppsala Konstmuseum och
British Museum i London.
Utställningen pågår mellan 12 juni - 5 september.
För uppdaterad informaton om öppettider se vår hemsida
flen.se/uppleva göra/kultur
Välkommen till Hälleforsnäs i sommar.

Olle Schmidt

Flens biblioteks
gallerirum
Under sommaren kommer Kulturskolan, Kolhusteatern och Majvor Ekholm ha utställningar i gallerirummet under förutsättning att biblioteket håller
öppet. Om biblioteket håller stängt kan du se sommarens utställningar genom galleriets fönster.
För uppdaterad information om galleriet
och dess öppettider se vår hemsida
flen.se/uppleva göra/kultur
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Vi hoppas också kunna göra besök på våra orter med olika
kulturella inslag - planer och idéer finns, nu väntar vi bara på
att möjligheten ska öppnas och att vi får ett härligt väder att
kunna vistas i utomhus. Trevlig sommar önskar vi er alla runt
om i vår vackra kommun!

Anders Gudmundson, måleri

Biblioteket lanserar
ny hemsida
Flens bibliotek har fått en ny hemsida:
bibliotek.flen.se. Där hittar du information,
inspiration och boktips. Du kan söka efter
media i vår katalog och logga in för att
reservera eller låna böcker. Precis som förut
loggar du in med ditt lånekortsnummer/
personnummer och PINkod via knappen
i högra hörnet. Hemsidan ersätter vår gamla
sida för inloggning bookitpub.flen.se.

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”.

Kreativa initiativ stöttas av kommunen!
Under 2018 genomfördes projektet “Kreativa Flen” av kulturen och näringslivet i Flens kommun. Syftet var att undersöka
och förbättra möjligheter och förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Flens kommun. Dessa
näringar drivs ofta av stark vilja och passion för det man
vill göra och återfinns inom områden som konst, skrivande,
skapande hantverk, dans, livsstil, turism och event samt en
mängd andra områden. Ofta en kreativ mix av konst, kultur,
café, mat, med mera.
Projektet ligger till grund för den fortsättning som genomförts sedan 2018. Aktörer har hittat varandra och en facebookgrupp “Kreativa Flen” har bildats. I kommunens regi har
utbildningssatsningar genomförts både för att öka intern

kompetens men framförallt till aktörer inom området. I höstas genomfördes en tvådagarsutbildning av Värdemetoden,
som är en affärsutvecklingsmodell anpassad till den kreativa
sektorn. Ledare var Linda Kowalski Nordfors, konstnär och
entreprenör. Nyligen genomfördes en uppskattad uppföljning
där deltagarna beskrev hur de haft glädje och nytta av att
delta.
Andra satsningar på KKN-området görs även av Sörmlands
turismutveckling, Stua, i samverkan med Region Sörmland
samt av Destination Eskilstuna.
Intressant läsning med analyser och statistik:
tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar

Sommarlov 2021
Sommar och sol och snart ett efterlängtat skollov. Lovaktiviteter planeras av biblioteken, fritidsgårdarna, Kulturskolan
och Kulturenheten vilka kommer att genomföras utifrån rådande restriktioner. Utbudet kommer att presenteras på
facebooksidor, instagram samt hemsidor. Följ oss där!

Biblioteket

Kulturenheten

håller bl a en kostnadsfri körkortsteori-kurs för
dig mellan 15-25 år. Läs- Tävla- Vinn Iphone/Ipad
för barn och unga under hela sommarperioden. Vi
fortsätter med våra populära pysselaktiviteter, högläsning, bio för barn och unga och vem vet, kanske
vi dyker upp på stranden i solskenet också.

planerar att anordna prova på-aktiviteter i kulturens
och kreativitetens tecken utomhus på olika orter i
kommunen ett par veckor efter Midsommar samt ett
par veckor före skolstart.
Hemsida: flen.se/uppleva-gora/kultur/
Facebooksida: Kulturenheten Flen.
Kontakt: kultur@edu.flen.se

Kulturskolan
önskar snart ett skönt sommarlov till alla våra barn och unga, men avslutningarna blir kanske inte som vi brukar med uppspel och konserter i aula
och på gräsmattor runt om i kommunen. Men vi hoppas att pandemi läget
blir bättre till hösten och vi kan fortsätta spela i våra olika orkestrar och
att vi kan repetera musikal som vanligt.
En del redovisningar har vi möjlighet att streama och tillsammans med
våra lärare görs musikvideo där alla får spela och visa upp sig till Lalehs
låt EN STUND PÅ JORDEN. Håll utkik efter detta i vår facebookgrupp;
Kulturskolan i Flen.
Vi hoppas på en härlig höst och hoppas naturligtvis på att fler barn hittar
till kulturskolans kurser som numera är gratis.
Gå in på
www.flen/kulturskola för att kolla in vårt kursutbud!
Får vi önska en glad sommar redan nu?
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Sedan i höstas bor Sjukhushästen och hans vänner på Sparreholms
slottsstall. Tillsammans med ägaren Louise Chatteli bidrar de med lite
ljus åt familjer och barn som befinner sig i den mörkaste av stunder.

2

018 startade Louise Chatteli upp
verksamheten, som har som huvudsyfte att åka runt till landets sjukaste
barn och sprida glädje på sjukhus, lekterapiavdelningar och Ronald Mcdonald hus.

– Varje högtid åker vi ut i några veckor och ofta har jag pratat med lokala
dansstudios som också kommer dit. Vi
har ansiktsmålare, musik, rökmaskiner och
mer så det blir en stor show!

– Min pappa, fosterpappa, kusinbarn och
en av mina bästa vänner, har alla gått bort
i cancer. Ett tag försvann nära relationer
nästan varje år och jag levde i en sorg
som gjorde mig besatt av döden. Då är
det skönt att umgås med människor som
delar samma livsupplevelse och som är
lika sårbara. Det låter deppigt men det
blev en del av mitt sorgearbete och man
uppskattar livet på ett annat sätt.

Efter showen visualiseras ett läkarbesök
där hästen är patienten.

Sjukhushästen och hans vänner är en
ideell förening och besöken kostar inget
för deltagarna eller sjukhusen. Föreningen
stöttar sig helt och hållet på bidragsgivare, medlemsavgifter, sponsorer/faddrar
och under besöken är många volontärer
involverade.
Verksamheten tog än mer fart efter att
Louise förra året vann Folkspels utmärkelse Årets Eldsjäl i kategorien hälsa. Numera känner många även utanför hästvärlden
till projektet.
12

– Många barn är rädda för läkare och vi
avdramatiserar detta med hästen. Han
svarar på läkarens frågor med att skaka på
huvudet och visar vart han har ont genom
att lyfta på benet. Barnen får sätta plåster
på benet och välja om de vill rida, klappa
djuren eller annat.
Storleken på besöken avgör hur många av
djuren som följer med, förutom Hannibal,
som är en lusitano, ingår också minishetlandsponnyn Snöboll, bordercollien Chip
och kaninen Lillefot, i glädjespridargänget.
– Jag gör detta för att glädja andra
människor, livet är för kort för att vara
med människor som tar energi. Jag vill
vara med folk som uppskattar en och det
gör verkligen människorna jag möter. De
lever här och nu, säger Louise som mellan
sjukhusshowerna också gör hembesök.

Foto: Privat

Glädjespridarna på
Sparreholms slottsstall
Hannibal under ett av många
uppskattade sjukhusbesök.

– Det är ofta den palliativa vården och
familjerna bestämmer vilka djur de vill
träffa. Det är oftast Chip eller Snöboll
som jobbar och de känsligaste tillfällena
är med Chip. Han lägger sig hos barnen i
sängen, ungefär som att ligga sked, och
ligger blickstilla i 45 minuter. Sen får han
vila och sen är det 45 minuter till. Det
ligger mycket träning bakom men när
hundar väl förstått sin uppgift är de lätta
att jobba med.
Prispengarna för Eldsjälspriset gjorde
att Louise kunde investera i fem ponnyer. Tanken är att ha fler hästar som
kan avlösa Hannibal som jobbar väldigt

Minishetlandsponnyn Snöboll har en stark vilja,
något Louise Chatteli vet mer än väl.

mycket och som även ska orka med
Louises träning och uppdrag, exempelvis
uppvisningar, clinics och invigningar i
frihetsdressyr.
Det finns också planer på guidade turer,
många är nyfikna på hur Louise kan ha
fem hingstar i en hage samtidigt och de
vill få en mer djuplodande insikt i hur en
hästflock fungerar och agerar.
Louise Chatteli har rört sig i hästmiljö
i hela sitt liv, familjen på pappans sida
föder upp arabiska fullblod i Tunisien,
hon har ridit på ridskola, arbetat med
dressyr och hoppning. Någonstans där i
väcktes intresset för hästens hjärna och
hon började utbilda sig.
– Jag är hästbeteeendevetare med
inriktning frihetsdressyr, det grundar sig
i kommunikation med hästen. Hur långt
du kan pusha den och vad du kan göra
med den. Folk är ofta lite för otydliga
och befinner sig i en gråzon, utan något
konsekvenstänk. Det gör det ibland svårt
för hästen att förstå, då uppstår lätt
missförstånd mellan häst och ryttare. Jag

är väldigt tydlig i mitt språk
vilket gör det lättare för
hästen att förstå mig.
Det går att överträna en häst
vilket kan leda till att den
tappar självförtroendet.
– Vi testar olika teorier och
tränar på att utsätta hästen för olika
saker. Har jag inte bett hästen att röra
på sig ska hästen stå still, det handlar om
förtroendet. Hästen ska lita på att jag
aldrig utsätter den för fara och då inte
ska behöva sin flyktinstinkt utan invänta
kommando.

Lusitanon Hannibal har hunnit bli nio år.

Målet med träningen är en trygg och säker relation och att man förstår sin häst.
– Alla hästar är olika individer så träningen måste alltid individanpassas för
hästens egenskaper, erfarenheter och
förutsättningar och man måste lära sig
hästens signaler. En signal kan betyda
massa olika saker beroende på situationen och vad som finns runt omkring. Det
är väldigt svårt att lära ut.
Läs mer på sjukhushasten.se och se mer
på Instagram under kontot sjukhushasten.
Magnus Ornhammar

Bordercollien Chip är ständigt vid Lillefots sida.

50 år sedan i korthet
Som Glimten berättade om i årets första nummer är det i
år 50 år sedan Flens kommun bildades.

M

en även om det var en stor händelse här i trakterna
hände det mycket annat under 1971. Glimten roade sig
med att lista en del av de svenska händelserna som gått
till historien.
• Almstriden inleds när kommunala myndigheter i Stockholm
meddelar att man ska fälla almar i Kungsträdgården för att
förbereda plats för en tunnelbanenedgång.
• BRIS Sverige bildas av författaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby.
• Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna filmatiseras av Jan
Troell och har premiär 1971. Även Emil i Lönneberga i Olle
Hellboms filmversion når bioduken precis som Äppelkriget i
regi av Tage Danielsson.
• Tingshusmorden, eller tingshusdramat, inträffar när en
61-årig man skjuter ihjäl fyra personer under en förberedande
förhandling i ett tvistemål i tingshuset i Söderhamn.
• I Göteborg firar man stadens 350-årsjubileum och Scandinavium invigs den 18 maj.

• Cyklisten Gösta ”Fåglum” Pettersson når en av karriärens
höjdpunkter när han vinner den 54:e upplagan av det prestigefulla Giro d’Italia.
• Jugoslaviens ambassadör i Stockholm skjuts till döds av två
kroatiska attentatsmän från Ustaša-rörelsen. Männen grips
omedelbart efter dådet på Jugoslaviens ambassad i huvudstaden.
• Den svenska tågtrafiken lamslås av en storkonflikt där
all persontrafik med SJ-tåg stoppas efter en strejk bland
tågledarna. Konflikten varar en månad och tar slut först
efter att riksdagen beslutar om tjänsteplikt, en fullmaktslag
som tvingar parterna att återgå till arbetet och återuppta
förhandlingarna.
• Lantbrukaren Thorbjörn Fälldin väljs till ordförande för
Centerpartiet. Fälldin var Sveriges statsminister 1976–1978
och 1979–1982.
Magnus Ornhammar
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Fotograf Anders Gåhlin | Gaahlin.com

Balans är allt
för hälsoexperten
från Flen
Det är inte enkelt att koka ner Sabina Dufbergs yrkesliv i en enda titel.
Hon har arbetat med en mängd olika saker men genom alla går den röda
tråden hälsa, träning, välmående – och balans.

H

ela mitt varumärke står för livsstil
och njutning, av mig kommer du
inte att få några pekpinnar eller
dieter. Det handlar om hur du kan hitta
en balans där du känner lycka utan att
göra avkall på hälsa eller om du vill vara
tränad. Det går att kombinera att känna
sig stark, vältränad och vara frisk, men
ändå njuta av livet, säger Sabina som också har svårt att ge sig själv enbart en titel.
– Tränings- och livsstilsexpert är kanske
det närmaste man kommer.
För många svenskar blev Sabina känd när
hon medverkade som coach i tre säsonger av tv-serien “Biggest Loser” (2014-16).
Ett tv-koncept där överviktiga personer
deltar för att få hjälp att finna ett hälsosamt liv och uppnå viktnedgång.
Sabina porträtterades tidigt som den
benhårda coachen.
– När jag föreläser har många en förutfattad mening om att jag är lite hård, att
jag bara lever på morötter och hänger på
gymmet. Men jag pratar om hur du ska bli
en lycklig människa.
Hon har mött många till synes hälsosamma människor som lever ett fanatiskt och
stressigt liv.
– Du kan drabbas av livsstilssjukdomar
oavsett om du är vältränad eller inte om
du inte har balans. Jag har alltid jobbat
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forskningsbaserat på hur kroppen fungerar och hur man får den att svara på våra
insatser. Mycket handlar om det inre, den
hormonella balansen och då är vi inne på
något helt annat än bara bra kost- och
träningsschema.
Sabina har studerat idrottspsykologi
och mindfulness samt många kurser i
samtalsmetodik, träning, massage men
också hunnit med att läsa om ledarskap,
personlighetsutveckling och försäljningsmetodik.
– Som ung var jag atletisk av mig och
väldigt prestationsinriktad. Resultaten var
viktiga och viljan att utvecklas drev mig.
Jag lyssnade tidigt på kassettband om
vikten av mental träning och var nyfiken
för egen del men också idrottsmässigt.
Hur kan två atleter med liknande fysiska
förutsättningar lyckas så olika? Jo, det
sitter i huvudet och i fokuset!
Hennes senaste projekt handlar också
det om aspekter av ett balanserat hälsosamt liv på insidan, osynliga för blotta
ögat.
– Jag samverkar med Dynamic Code i
Linköping och vi utvecklar en produkt
som heter Body. Det är DNA-tester på
muskler, fett, kost, stress i hjärnan och
mycket mer. Vårt DNA kommer vi inte
ifrån och vetskapen om det egna kan ge
en bra fingervisning för hur du ska jobba

med din livsstil. Vi har alla olika förutsättningar och måste utgå från oss själva.
Stress och utbrändhet är väldigt utbrett
bland svenskarna idag, speciellt bland
kvinnor.
Sabina är en väldigt driven entreprenör
och snabb från tanke till handling. Hon
vill inte hämma lusten genom att fastna
i en större organisations byråkrati. I det
egna företaget, som hon startade 2006,
finns det utrymme att testa nya idéer och
jobba på de små detaljerna som bara hon
ser.
– Att utveckla nya koncept och förverkliga
idéer är min styrka.
Just nu är huvudfokus för företaget träningsresor och events, även om vissa fått
skjutas på framtiden på grund av pandemin. Sabina är en av få enskilda aktörer
som arrangerar på egen hand och inte för
ett resebolag.
– Jag vill gärna vara först med saker och
ting och på nya platser med mina resor.
Till exempel ska vi till Robinsonanläggningen i Haparanda i november och vi
utvecklar ett koncept med Fångarna på
fortet-känsla på Vadstena Kloster. Allt
handlar om en unik och annorlunda upplevelse för kunderna.
Magnus Ornhammar

Nu kan du chatta med mig!
Flens kommun har lanserat en ny kontaktväg.
Det finns nu möjlighet att chatta med en
samhällsvägledare via flen.se.
Funktionen vänder sig framförallt till dig
som har generella frågor om kommunens
verksamheter eller föredrar att chatta framför
att ringa.
Chattfunktionen nås via kommunens webbplats
www.flen.se längst ned i högra hörnet av sidan
och är bemannad måndag-fredag 09.00-15.00.

Läs mer om chatten här
eller besök flen.se

BLI DELTIDSBRANDMAN
Vi söker dig som vill arbeta som deltidsbrandman i Flen eller Malmköping
RiB (Räddningspersonal i Beredskap) innebär att du har jour var tredje vecka och träder in i
din aktiva roll som brandman när larmet går.
Du ska ha fyllt 18 år, vara fullt frisk och i god kondition, ha B-körkort samt bostad och arbetsplats med möjlighet att ta dig till brandstationen inom fem minuter.
Du får en kvalitativ utbildning och kontinuerlig övning inom brandkunskap, sjukvård samt
hjärt- och lungräddning för att på bästa möjliga sätt förbereda dig
för diverse olika situationer och uppdrag. Ersättningen är cirka
80 000 kronor om året.
Är du intresserad och vill veta mer?
Besök webbsidan blideltidsbrandman.nu eller
kontakta Tomas Jonsson, brandinspektör
0157 - 43 03 13.
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Uppsving för discgolfen –
nya banor på gång!
Discgolf, eller frisbeegolf, är en aktivitet
som växte stort under fjolåret.

Discgolf finns idag på en plats i Flens kommun, i Sparreholm,
där det finns en bana med nio korgar (hål). Banan hittar du i
området nedanför sporthallen, nära småbåtshamnen.
Banan kommer att tillsynas och åtgärdas för att göra den
ännu mer tillgänglig och attraktiv. Detta görs i samverkan med
Sparreholms bygderåd.
Två nya banor kommer att anläggas under sommaren. Båda
dessa nya banor har ritats av två discgolfentusiaster från
Hälleforsnäs som bygderådet tipsade om. Det har skett i en
god dialog och det är alltid kul att engagera lokalbefolkningen
i sådana här frågor.

Den ena nya banan kommer att ha sex korgar och anläggas
inom det stora grönområdet i Hälleforsnäs, mellan Parkgatan,
Norra Torggatan och Flensvägen. Där finns sedan tidigare en
lekplats, en ny multiarena, en boulebana och ett utegym.
Om allt fungerar är utegymmet på plats när du läser detta. I
området kommer det också att göras en samvaroplats med
bänkbord och en grill.
En bana med nio korgar ska anläggas i Sjöängsparken i Flen.
Ett stort grönområde som idag endast är ett promenadstråk.
Även här kommer det att bli en samvaroplats. En discgolfbana
är en spontanidrottsplats så det är fritt fram för alla som vill
prova denna härliga sport. Som alltid hoppas vi att ni som
nyttjar banorna är rädda om dem!
Carla Swenson, Avdelningschef fritid

Senaste nytt om Gårdsjö strand
Planarbetet för Gårdsjö strand fortskrider, detaljplanen har varit ute
på samråd mellan 22 februari - 15 mars 2021.

S

yftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett äldreboende inom
kv. Vävskeden och bostäder inom
fastigheten Söderskolan 2, dvs gamla
Söderskolan. Detaljplanearbetet bedrivs i
ett samarbete mellan Flens kommun och
Sveafastigheter AB.

kommunen att få tillgång till kunskap och
synpunkter samt ger berörda intressenter
möjlighet till insyn och påverkan.
Ett förslag till detaljplan skickas ut till
berörda sakägare, sammanslutningar
och myndigheter med väsentligt intresse. Planförslaget bearbetas utifrån de
synpunkter som kommit in under samrådstiden. Förslaget skickas sedan ut till
berörda för granskning. De som har haft
synpunkter under samrådet får också del
av handlingarna under granskningstiden.

Under hösten 2019 utlystes en markanvisningstävling för området. Syftet med
tävlingsformen var att få fram det bästa
förslaget för området där både ett äldreboende samt bostäder skulle rymmas.
Sveafastigheter AB utsågs som vinnare då
deras förslag stämmer väl överens med
kommunens vision för området.

Granskningen är i princip en redovisning
av vilka synpunkter som kommit in och
vilka kommunen har kunnat tillgodose.
Samtidigt kan de som fortfarande har
synpunkter på planförslaget lämna skriftliga synpunkter till kommunen.

Nästa steg, som kallas granskning, planeras under sommaren 2021. Byggstart
planeras preliminärt runt sommaren 2022.
Processen för att ta fram detaljplaner
styrs av plan- och bygglagen. Arbetet
med en detaljplan är en lång process med
16

flera olika skeden. Samråd ska hållas med
olika intressenter såväl vid upprättandet
av ny detaljplan. Samrådet ger tillfälle för

Casper Gradert
Planarkitekt

Foto: Mostphotos.com

M

ed tanke på pandemin och att utöva utomhusaktiviteter var att rekommendera fick discgolf ett uppsving i stora delar av landet.

Civila insatser kan
rädda liv

Foto: Privat

Övningsmoment för CIPare.

Vid en akut olycka är varje sekund viktig för att rädda liv och dämpa
följdeffekter av tillbudet.

F

ör att öka chanserna till snabb hjälp
finns projektet CIP, civil insatsperson. Dessa personer gör inte blåljuspersonalens jobb men kan göra den första
insatsen som sparar dyrbar tid.

väldigt stor betydelse och att någon gör
en insats i tidigt skede. Det kan ta 15 till
20 minuter innan samhällets resurser är
på plats och ofta är det viktigaste att
varna andra.

I Hälleforsnäs pågår uppbyggnaden av en
CIP-grupp där man tills dags dato är sju
personer men siktar på att bli det dubbla.

Samtidigt som SOS larmar räddningstjänsten får CIP-medlemmarna ett sms
med information om vad som skett och
en karta med tillbudet utmärkt. För att
avgränsa sig finns en förutbestämd punkt
varifrån man dragit upp en radie på ett
antal kilometer.

– CIP bygger jättemycket på samverkan
och räddningstjänsten måste med på
båten. Vi bollade med räddningschefen om var det får mest effekt och han
riktade oss till Hälleforsnäs där vi hittade
bygderådet som tände direkt, säger Per
Gustafsson, verksamhetsutvecklare på
Brandskyddsföreningen Södermanland
som samordnar och utbildar CIP-grupperna i länet.
Att valet föll på Hälleforsnäs grundar sig
på framkörningstider för räddningstjänsten, riskbilder och engagemanget hos befolkningen, i det här fallet via bygderådet.
– Det kan bli aktuellt med andra områden, som Bettna och Dunker, men vi
driver ett i taget och ser vad utfallet blir,
säger Per Gustafsson och fortsätter.
– Ofta rör det brand, trafikolycka, drunkning eller hjärtstopp, där tidsfaktorn har

– Alla händelser som faller inom den
radien gör att CIP:arna får larmet, så det
innefattar även lite landsbygd. De gör en
egen bedömning och väljer själva om de
vill göra något.
CIP:arna får inte lön, däremot får de
utbildningar, försäkring och utrustning i
form av handbrandsläckare, varselväst,
jacka, varningslampor samt en sjukvårdsväska. Gruppen i stort får även en
hjärtstartare.
– De ska vara så väl förberedda som
möjligt. Utbildningen handlar om egen
säkerhet och innehåller både teoretiska
och praktiska moment.
För Ilse Wersäll, läkare till yrket, var valet

att engagera sig som CIP:are ett enkelt
sådant.
– Det skulle kännas konstigt att inte
tacka ja när jag bor här i Hälleforsnäs. Om
många kan finnas där för varandra när
något händer kan vi vara snabbare och
hjälpa våra medmänniskor.
Ilse hoppas att folk som är nyfikna på CIP
inte ska dra sig för att gå med även om de
inte sysslat med sjukvård eller liknande
verksamhet tidigare.
– Tanken är ju att det kan vara vem som
helst, man behöver inte vara utbildad
inom ett specifikt vårdyrke eller räddningstjänst. Man får en kortare utbildning
i uppstarten och man kan alltid göra
något, oavsett bakgrund, säger Ilse och
lägger till:
– Man får göra det man kan, om man kan.
Man ska inte känna att man inte räcker
till.
Är du intresserad av att göra en insats i
CIP? Kontakta Hälleforsnäs bygderåd på
mejl halleforsnasbygderad@gmail.com eller Brandskyddsföreningen på mejl info@
lbfsodermanland.se.
Magnus Ornhammar
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Breda perspektiv i
långsiktigt projekt

KLARA

Från hösten 2019 pågår ett arbetsmarknad- och integrationsprojekt
i Flens kommun som heter Klara.

K

lara är ett treårigt projekt som
finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden och riktar sig till
utrikesfödda kvinnor som uppbär försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att skapa ett arbetssätt
som bidrar till att målgruppen i högre
utsträckning når egen försörjning.
Målet med projektet är att deltagarna
ska ta steg närmare arbetsmarknaden. I
projektet arbetar vi med individen utifrån
ett helhetsperspektiv där hälsa, språk och
sysselsättning är i fokus.
Helhetsperspektivet tillämpas både genom att vi försöker se till individens hela
livssituation men även genom att teamet
som arbetar i projektet, är från olika delar
av kommunens verksamheter, framför allt
socialförvaltningen. Det gör att vi kan följa upp och stötta individen och undvika
lösa trådar.
Teamet består av handläggare på ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadscoacher,
suggestopedilärare, samhällskommunikatör, språkstödjare och familjestödjare.

Digital undervisning
Sedan pandemin startade har vi provat olika verktyg för att kunna förlägga
undervisning och möten på distans.
Lösningen blev lektioner och möten via
18

videosamtal i Google Meets, kontakt via
verktyget WhatsApp, samt att deltagarna får uppgifter att arbeta med hemma
mellan lektionerna.
Vi har delat in i grupper utifrån modersmål och svenska-nivå. Detta för att
individanpassa så mycket som möjligt och
ge bästa förutsättningar för individerna
att lära sig. Vi använder QR-koder för att
deltagarna på ett enkelt sätt ska kunna ta
del av videos som vi skapat eller hemsidor vi vill att de ska besöka.
För att göra det här möjligt har vi en
intensiv två-veckors grundkurs i datorkunskap i början av insatsen. Materialet
till kursen har vi skapat själva och det är
uppbyggt på filmer, bildstöd och text.
Texten är också översatt till deltagarnas
modersmål.

och röja hinder som står i vägen för att
deltagaren till exempel ska nå arbetsmarknaden.
– Vi använder oss av är en metod som heter Suggestopedi för att förbättra deras
svenska. Suggestopedin är en metod som
bygger på att lära sig språket genom att
aktivera alla sina sinnen. Det är en metod
som är tillåtande där utgångspunkten är
forskning kring att hjärnan tar till sig språket bättre i en avslappnad och glädjefylld
miljö. Språket lockas fram med hjälp av
spel, lek, teater, sång och dans.
Projektet pågår till sommaren 2022 och
vår förhoppning är att vi arbetat fram ett
effektivt sätt för arbetsmarknadsintegration. Mer information finns på hemsidan
flen.se, under stöd i omsorg och integration.

Framgångsfaktorer
Elin Morgan, arbetsmarknadscoach, och
Sandra Svéda, suggestopedilärare, arbetar
i projektet. De svarar så här på frågan om
vilka som är framgångsfaktorerna i Klara:
– Varje deltagare har en coach som stöttar deltagaren i dennes personliga resa
framåt. Det kan handla om kontakt med
vården, få livspusslet på plats, reda ut
boendesituationen, hjälp med kortsiktiga
och långsiktiga mål. Allt för att stötta

Madeléne Buskas
Delprojektledare projekt Klara,
Socialsekreterare

Skräpjakt på
Bettna skola
Bettna skola är en av totalt 26 skolor, förskolor och fritidsverksamheter i Flen som dragit sitt strå till stacken i Håll
Sverige Rent kampanj Skräpplockardagarna.

andra var att plocka skräp
på och runt skolgården
för de yngre barnen och
de äldre gjorde samma
fast ute i skogen, säger
Veronica Johansson,
NO-lärare.

D

en sista torsdagen i april var det
fullt fokus på skräp och miljö på
Bettna skola.

– Det var verkligen en toppendag och
det gick jättebra! Vi hade tre stationer, en
tipspromenad genom skogen där vi använde mycket av kampanjmaterialet. Den

Foto: Veronica Johansson

Hector Skoglund Holmström kunde konstatera
att skräpplockardagen gav effekt.

På den tredje stationen
tävlade klasserna mot
varandra i en frågesport
med skräptema. Tråkigt
nog växte skrot- och
skräpberget mitt på
skolgården snabbt och
innehöll bland annat en
gammal järnsäng och en
rostig cykel, för att inte
tala om en stor mängd plast.
– Det var som ett sopupplag på sina
ställen, vi samlade jättemycket skräp
och alla eleverna var väldigt engagerade.
Det mesta av skräpet fick plats i skolans
sopsortering men järnskroten fick vakt-

mästaren ta hand om, säger Veronica som
tycker att eleverna generellt är väldigt
medvetna.
– De blir bättre och bättre på att hålla
fint i naturen och framför allt bättre på
att säga till varandra om någon slänger
skräp på skolgården. På en dag som denna blir de lite upprörda och tänker på djur
som kan skada sig på skräpet, så de kände
nog att de gjort nytta.
Även om man redan har haft skräptema
på NO-lektionerna hjälper kampanjen till
att öka intresset.
– Den är tydlig och har bra material att
använda i teknik- och biologiämnen. För
oss är det en självklarhet att vara med
och vi har gjort liknande saker tidigare
även innan kampanjen fanns. Nu ser vi att
man kan göra mer av en temadag av det
och det gör eleverna ännu mer intresserade av naturen och miljön.
Magnus Ornhammar

Squaredans för funktionsvarierade
Squaredansklubben Violen satsar på en ny och nära unik kurs i höst.

O

rdförande Bengt Nilsson är exalterad inför möjligheten
att erbjuda alla en chans att dansa squaredans, oavsett
fysiska och mentala förutsättningar.

– Om Coronarestriktionerna tillåter är tanken att vi startar i
september och kör till december för att sen fortsätta på våren
igen. Det blir på måndagskvällar mellan 18 och 20, lite beroende
på hur länge deltagarna vill, säger Bengt som är tydlig med att
restriktionerna styr när kursen kan starta.
– Vi väntar tills restriktionerna släppt och det är fritt fram att
dansa, vi tänker inte bryta mot dem eller utsätta någon för risker
såklart.
Idén fick han sedan han sett hur konceptet testats i USA.
– Det finns lite varstans i Danmark, Tyskland och USA. Även i
Sverige faktiskt, i Skåne jobbar en person för regionen med att
hålla dans för funktionsvarierade. Som jag förstått det finns det
bara innebandy som erbjuds här i Flen och vi vill vända oss till

alla oavsett variation, både mentala och kroppsliga. De som sitter i rullstol kan bilda en egen grupp för att det ska fungera bäst,
vi får anpassa oss helt enkelt.
Bengt har kontakt med kommunen för att undersöka intresset
hos Resurscentrum och han pratar även med grundsärskolan
samt parasportförbundet. Han tycker att kursen passar perfekt
in i vad klubben ska stå för och arbeta med.
– Jag tycker att vi ska involvera alla i vår verksamhet och att få in
dem är väldigt bra ur samhällssynpunkt. Det blir ju aldrig riktigt
på samma sätt som när vi dansar, det handlar mest om att ha
roligt och lära sig koordination, uppmärksamhet och samarbete
med andra.
Är du intresserad av kursen, kontakta Bengt på mejl bengtnilsson50@hotmail.com eller 0736 522 822.
Magnus Ornhammar
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En lydig hund är inte
detsamma som en lycklig
hund, men en lycklig hund
är mycket lättare att få
lydig! säger Åsa Dahlberg
med Cigge och Prillan vid
trädstammen de gillar att
klättra på.

Att minska synintrycken från omgivningen utanför trädgården med dubbla
staket med en häck emellan är ett sätt
att minska det som triggar ett överdrivet
skällande.

Få hunden att trivas
med berikning
En trädgård kan berika livet för både hunden och dess ägare. Det vet
Åsa Dahlberg, utbildad trädgårdsmästare och diplomerad berikningskonsult. Här delar hon med sig av sin kunskap och tipsar om hur trädgården kan göra din hund smartare, mer nyfiken och mindre stressad.

Å

sa Dahlberg bor i Bettna och älskar trädgård och hundar, intressen
hon gjort till sitt yrke. Genom sitt
företag erbjuder hon tjänster inom trädgård och trädgårdsdesign och planerar
rastgårdar och trädgårdar med fokus på
hundens beteendebehov.

Som hundägare är hon väl medveten om
vilka prövningar det kan innebära att ha
hund om man vill odla grönsaker och
ha fina rabatter. Men det finns mycket
man kan göra för att slippa uppgrävda
morötter och nedgrävda tuggben bland
potatisen.

– Berikning användes först i djurparker
för att skapa en så naturlig miljö som
möjligt för djuren och komma tillrätta
med problembeteenden som leder till
dålig hälsa, säger Åsa.

– Lösningen kan vara en stor härlig hög
med sand eller flis i en del av trädgården
som gärna kan få vara lite stökig. Här får
hunden gräva så mycket den vill, utan
att bli bortmotad. Har den någonstans
där det är tillåtet att gräva är det mycket
lättare att lära den var det är absolut
förbjudet att göra det.

Har man en trädgård har man ganska bra
möjligheter att skapa en stimulerande
miljö för sin hund.
– Men vilka beteendebehov som måste
kunna tillfredsställas varierar stort beroende på ras, individ och ålder, säger Åsa.
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Hundar som skäller intensivt på dem som
promenerar förbi på andra sidan staketet
kan vara ruskigt störande för både ägare
och grannar.

– Andra sätt är att stänga av vissa partier
genom rumsbildning eller att hindra hunden från att rusa längs staketet.
Åsas två västgötaspetsar har ett starkt
behov av att valla kor och vakta, men
också att med ljud tala om att de vill
något.
– Varken jag eller mina grannar bryr oss
om varför mina hundar skäller, det är
lika störande vilket som. Men om jag tar
reda på vad som utlöser beteendet kan
jag stämma i bäcken genom att på olika
sätt utforma trädgården så att beteendet
minskar i omfattning. Att helt få bort
skällandet är inte önskvärt, det är ett behov hos hunden som måste tillgodoses.
Åsa har valt att prioritera vallandet hos
sina hundar.
– Jag har skaffat en ”grisboll” i hårdplast
som jag tar fram ibland när jag tycker att
de blivit för odrägliga. De får ”valla” den
med höga skall tills de tröttnar, något jag
kan stå ut med då och då. Jag väljer ju
själv tidpunkt och hundarna blir lugnare
när de blivit tillfredsställda.
Visst kan en hund bli både lydig och lugn
genom träning men Åsa poängterar att
det är viktigt att tillföra något när man tar
bort något.
– Stoppar du ett oönskat beteende utan
att erbjuda en alternativ sysselsättning
kommer hunden att börja må dåligt, till
exempel utvecklar stereotypa beteenden.
Kristina Eder

Foto: Göteborgsregionen

Välkommen till landskamp i
minskat avfall

En av tematräffarna handlar om textil. Bilden är tagen
vid en tidigare upplaga av Minimeringsmästarna.

Minimeringsmästarna är ett nationellt projekt med syfte att inspirera till en
mer ekologiskt hållbar livsstil. Nu har du chansen att vara med i tävlingen!

M

inimeringsmästarna genomförs
över hela landet och varje region
har sitt eget projekt i projektet.
Sörmland är – för andra gången – med på
tåget och Flen, Vingåker och Katrineholm
deltar i nära samarbete med Sörmland
Vatten. Dessutom står kommunerna
Trosa, Nyköping och Oxelösund samt
Länsstyrelsen, Trobo och Nyköpingshem,
bakom det regionala projektet.

Men, det viktigaste i projektet är hushållen och snart kan du anmäla ditt intresse
till att vara med i kampen, deltagande är
helt kostnadsfritt! Alla hushåll är välkomna, det kvittar om du bor själv eller har en
stor familj, det spelar heller ingen roll om
du bor i lägenhet eller i slott.
Anmälan är öppen från 16 augusti till 15
september och du når den via hemsidan
minimeringsmastarna.se. Där hittar du
också allt du behöver veta om projektet,
inspiration, tips och mycket mer.
Men vad handlar då tävlingen om, varför
ska du engagera dig? Glimten tog en
pratstund med Karin Sundby, projektledare för Sörmlands bidrag, som håller
ihop trådarna mellan deltagande kommuner och företag.

– Som deltagare i Minimeringsmästarna
kommer du få både verktyg och energi
att skapa en mer hållbar livsstil, på riktigt.
Det blir ett fullspäckat år med kunskap,
inspiration och erfarenhetsutbyten! Dessutom utlovas spänning när tävlingen ska
avgöras, inte bara i Sörmland utan även
nationellt i den stora Sverigekampen.
Deltagarna får träffa varandra på tematräffar under hela året som projektet
pågår, både digitalt och fysiskt. Sverigekampen avslutas sedan med en hejdundrande final.
Året är uppdelat i fem olika teman; hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall,
textil och delande. Vid varje tematräff får
deltagarna lyssna på en kunnig och inspirerande föreläsare och får sedan chans att
diskutera och utbyta erfarenheter.
Efter träffarna får deltagarna också utmaningar på olika teman, det kan vara allt
ifrån att slänga ihop en schysst restmiddag, anordna en klädbytarträff, till att
låna en borr av grannen.
– Eftersom många kommuner och regioner deltar i projektet samtidigt kommer
året innebära en strid ström av roliga
upptåg, utmaningar och garanterat även

misslyckanden som kan lära oss något,
säger Karin Sundby.
Vid tre tvåveckors-perioder under året
vägs ditt avfall och med hjälp av tips
och inspiration är målet att minska din
avfallsmängd så mycket som möjligt.
Hushållet som lyckats minska mest när
året är slut, står som segrare!
– Förutom kunskap, inspiration och verktyg för att skapa en mer hållbar livsstil,
finns det fina och hållbara priser i potten.
Och så äran förstås, särskilt för den som
kammar hem vinsten, men även för alla
andra som deltar. Olika insatser kommer
synas och lyftas i sociala media och på
andra sätt, säger Karin Sundby som tycker
att Minimeringsmästarna skapar förändring bortom projektdeltagarna.
– Under förra omgången var det fantastiskt att se engagemanget på träffarna,
deltagarna bjöd till och hängde med på
allt. Deltagarna var aktiva på alla sätt och
passade även på att komma med konkreta förslag för att göra våra kommuner mer
hållbara.
Magnus Ornhammar
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Flen
Mitt

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.

Matteus gillar djur och har många intressen
Matteus Lindkvist har bott i samma hus i
Flen i hela sitt liv. Han tycker om Flen för
att det inte är så stort och för att man
lätt kan ta sig till ställen med cykel och bil.
Han pendlar varje dag till Kunskapsskolan i Katrineholm, några favoritämnen är
bild, slöjd och hemkunskap. Pandemin har
påverkat skolarbetet mycket och det har
varit en hel del distansundervisning och
då har det varit svårt att hålla fokus hela
tiden. Matteus har inga specifika planer för
framtiden utan tar det som det kommer.

Matteus tillsammans med en
två veckor gammal valp av rasen
amerikansk cocker spaniel

Efter att hans bonusmamma sett ett inlägg på Facebook började han i scouterna i
januari 2020. De brukar träffas varje vecka
och ibland åker de på läger men under
pandemin har det blivit färre träffar och
aktiviteter. Matteus tycker det är roligast
att göra märken som sys fast på skjortan
för att visa vad man kan och lärt sig.
Familjen har många djur som Matteus
tycker om att vara med, både hundar,
katter, marsvin och råttor.

Namn: Matteus Lindkvist.
Ålder: 15.
Bor: Flen.
Familj: Mamma, pappa, tvillingbror, två äldre bröder, bonusmamma.
Fritid: Måla, pärla, virka, spela spel, då gärna Monopol. Är med i scouterna och tränar
dans, bland annat sh`bam. Lyssnar på ljudböcker, tycker om bland annat Woodwalkers
av Katja Brandis. Gillar verkligen musik, nästan all sorts från 80-tal till nya låtar, två
favoritlåtar är Ugly Heart med ”G.R.L.” och On the floor med Jennifer Lopez.

Cykla och vandra i
Sörmlands hjärta
VANDRINGSTIPS I Flens kommun finns det alla möjligheter till fina
naturupplevelser, vare sig det är till fots, på vatten, cykel eller
på hästryggen. Se gärna till att träffas utomhus och varför inte
upptäcka våra fina omgivningar!

Bruksdammen i Hälleforsnäs är ett fint
utflyktsmål för alla i anslutning till handelsområdet Bruket. Vandra på spänger i
trolsk våtmark på en 4 km lång slinga som
anses vara Sörmlandsledens bästa handikappanpassade motionsstig. Här finns
vindskydd, grillplats och utedass.
Lidarundan i Flen är en populär och vacker vandringsslinga som går förbi ekhagar
och Stenhammar slott, besöksmålet Lida
gård och runt Gårdssjön. Slingan på ca
8 km passar perfekt både som löprunda
eller att strosa runt en fin dag.
Plevnahöjden i Malmköping är en vandringsvänlig skog med många stigar där
även det fina motionsspåret går. Varför
inte ta med en fikakorg till bord och bän22

kar på höjden och njut av den fantastiska
utsikten över slalombacken och Hosjön
med omgivningar. Här är gångavstånd till
köpingens charmiga centrum.
Ekhagarna vid Båven i Sparreholm är en
utmärkt plats om du vill ha en picknick
eller bara strosa runt. I det ljusa och
öppna eklandskapet vid Sparreholms
slott kan man njuta av de stora trädens
grönska och lyssna till fåglarnas sång.
Det är lätt att ströva omkring i området, vissa delar är dock kuperade. Från
parkeringsplatsen i norr går en grusväg in
i reservatet. Den passar dig med barnvagn
eller som har svårt att gå. Ett tips är att ta
sig upp på Tempelberget.

Använd cykel- och vandringskartan
Använd gärna våra kartor via den här länken eller testa att skanna QR-koden för
att få upp kartan direkt i mobilen.
https://arcg.is/0iSTPb
Längst upp till höger på kartan finns fem
olika symboler. Tryck på den längst till
höger - lagerlista. Där väljer du vad du vill
se på kartan. Om du vill se cykellederna
markerar du dessa. För att visa övriga
markeringar, klicka för Uppleva och Göra
och sedan respektive område.
Det går även att markera lederna i kartan, så
kommer beskrivning upp om respektive led.
Flens turism

Ändrade öppettider
sommaren 2021
Flens bibliotek

Flens bibliotek har en ny hemsida!

Vecka 24-33, 14 juni-20 augusti:
Måndag-fredag kl 10-17, lördag kl. 10-14

Flens bibliotek har fått en ny hemsida: bibliotek.flen.se. Där
hittar du information, inspiration och boktips. Du kan söka
efter media i vår katalog och logga in för att reservera eller
låna böcker.

Torsdag 24 juni: kl 10-16
Midsommarafton 25 juni och midsommardagen 26 juni:
Stängt

Studera körkortsteori på Flens bibliotek

Bettna bibliotek: Torsdag kl. 13-17

Under sommaren 2021 startar Flens bibliotek ett läsfrämjande projekt riktat mot ungdomar och unga vuxna mellan 15
och 25 år. Som första del i satsningen kan unga få hjälp att
studera körkortsteori i ett gemensamt upplägg där vi står för
material samt organisering av studiegrupper. För anmälan,
mer information och frågor, kontakta Flens bibliotek.

Hälleforsnäs bibliotek: Tisdag kl. 13-17

Håll utkik efter biblioteket i pop-up-form i sommar!

Malmköpings bibliotek: Måndag och onsdag kl. 13-17

Under sommarmånadernas soliga dagar kommer biblioteket
dyka upp på olika ställen inom kommunen, vid badstränder,
torg eller parker. Du får då möjlighet att låna böcker på plats,
läsa eller delta i olika events som anordnas i samband med
pop-up-biblioteket. Vi anpassar oss efter folkhälsomyndighetens restriktioner. För mer information se vår hemsida.

Våra filialer
Vecka 24, 14 juni-20 juni, Vecka 27-29, 5 juli-24 juli, samt vecka
33, 16 augusti-21 augusti är filialerna öppna enligt följande:

Vecka 25-26, 21 juni-4 juli, samt vecka 30-32, 25 juli-14
augusti är samtliga filialer stängda.
Vi reserverar oss mot eventuella ändringar.
På bibliotekets hemsida hittar du aktuell information.

Snart börjar sommarlovet!
Håll koll på bibliotekets hemsida och facebook för mer information om sommarens aktiviteter!

Spartips #1
Stäng vattenkranen när du
borstar tänderna så sparar du
upp till 24 liter vatten per
person och dag.

Kranvatten är vårt
viktigaste livsmedel
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Skebokvarn och Sparreholm, de båda orterna som har vuxit fram runt järnvägsstationen vid Västra stambanan, har ett fantastiskt läge omgivet av vatten.
Omgivningarna präglas av sitt läge vid Sörmlands största sjö Båven, samt av de
två stora gods som ligger strax intill Sparreholm. Från Skebokvarn utgår inte
mindre än åtta kanotleder.
I vackra Årdala finns gott om historia. Slott, herrgårdar med anor från 1300-talet,
runstenar och fornminnesplatser. Här finns flera utflyktsmål väl värda ett besök.

Längs Båvens strand

Flens Turism | turism@flen.se | 0157-430996 | visitflen.se

Sparreholms Båtklubb har tagit
fram ett sjökort över sjön. Sjökortet
i pappersformat säljs på Maskincenter i Sparreholm. Sjökortet finns
också i digital form och kan beställas via Sparreholms Båtklubb.
Fiskekort till del av Båven och nedre
Skarvnäsviken säljs av Sparreholms
fiskevårdsförening, Skebokvarns
kanotcenter och Sparreholms kiosk.

Fiska i Båven

Ett nationalromantiskt renässansslott vid Båvens strand med en
mycket intressant historia. Slott
och flyglar används för events som
bröllop, fest och konferens. Här finner du en genuin och historisk miljö
som även har hästverksamhet och
möjlighet att hyra eget hus i parken.
www.rockelstad.se

Rockelstad slott

På Sparreholms slott finns ett
magnifikt bilmuseum som innehåller
en av Europas finaste bilsamlingar
med bilar från seklets början och
framåt. Här finns även ett hästcenter, gästboende och ett
sommarcafé i slottsmiljö.
www.sparreholmsslott.com

Sparreholms slott

Slotten

Båven är som gjord för paddling.
Här finns gott om öar att stanna
vid, öppna vattenytor och milslånga
stränder att följa. För dig som har
egen kanot/kajak finns det många
lämpliga ställen att påbörja/avsluta
paddelturen, bland annat badet
i Sparreholm och Sparreholms
båthamn.
Kom ihåg att delar av Båven är naturskyddad och landstigningsförbud
råder på vissa öar under perioder
på året. Vissa fåglar, bland annat
fiskgjusen, är mycket störningskänsliga. Fågelskyddsområdena är
skyltade med gul-röda skyltar och
gäller 1/4 - 31/7.
Information om kanotleder, utrustning, allemansrätten med mera kan
du få på Kanotcenter i Skebokvarn.
Där kan du också hyra all utrustning
du behöver för en paddeltur.
Vill du uppleva sjön med cykel, finns
här cyklar att hyra och information
för din tur.
www.skebocanoe.se

Paddla och cykla
runt Båven

Sjön Båven
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Hembakat, hantverk och godsaker
i unik miljö! Café som även serverar
lunch samt en handelsbod, allt i en
av landets äldsta folkskolor.
www.sigridslund.se

Sigridslunds Café & Handelsbod

Brett utbud av det mesta! Skog
& trädgård, jakt, fiske, djurfoder,
verkstad och markprodukter.
www.maskincentersparreholm.se

Maskincenter

8000 kvadratmeter shopping med
mode i alla storlekar, väskor, skor,
smink & skönhet, sport & fritid,
presenter, inredning och hushållsprodukter. Matbutik och restaurang.
Öppet alla dagar i veckan året om.
www.fabrikenisparreholm.se

Fabriken i Sparreholm

Handla

Det finns en mängd stugor, gårdar
och konferensmöjligheter i Båvenområdet.
Läs mer på visitflen.se

Övernattning

Här framställs och säljs äppelmust,
sylter, safter och geleér på svenska
frukter och bär, helt utan tillsatser
och konserveringsmedel. Café med
vacker utsikt över Båven.
www.bavensmusteri.se

Båvens musteri

En välkomnande öppen plats för
boende och besökande i alla åldrar.
Söndagscafé och utställningar.
www.skebokvarn.se

Skebokvarnsgården

Hembygdsgården i Årdala naturskönt beläget, med museum i
anslutning till gården.
hembygd.se/ardala

Årdala

Hembygdsgården i Sparreholm
ligger vackert belägen i en ekbacke,
på en udde i Båven.
hembygd.se/hyltinge

Sparreholm

Hembygdsgårdar

Högklassiga antikviteter till vintage
i herrgårdsflygel från 1600-talet.
Antikhandel & möbelateljé. För
information och öppettider kontakta
Peter Jörstål tel 073-330 32 71.

Jörstål Antikhandel

Båvens Spinnhus
Ett eget sortiment av ullprodukter
från sörmländska får, som här
lagerhålls och säljs. Ullen är
hanterad på ett miljövänligt sätt
vilket gör att glansen finns kvar i
det färdiga garnet.
www.bavensspinnhus.se

Hos Båvens HälsoCenter hittar
du ett mysigt och trevligt gym.
Här kan du som motionär träna
på maskiner, fria vikter och
konditionsträna på våra cyklar,
löpband och roddmaskiner.
Friskvård och massage.
bavens-halsocenter.webnode.se

Båvens HälsoCenter

En unik byggnadsvårdsbutik med
färg & inredning i en härlig miljö i
hjärtat av Sörmland. Hos oss får du
all hjälp du kan tänkas behöva, vare
sig du är proffs eller hemmafixare.
Här kan du även njuta av en glass
eller en kopp kaffe i solen.
www.allatidersskebo.se

Alla tiders Skebo

Jaktstuguskogen bildades redan år
1919 och är därmed Södermanlands
äldsta naturreservat. I reservatet
hittar du en barrskog som är
ungefär 150 år gammal. Ta med dig
svampkorgen om du kommer hit på
hösten.
www.lansstyrelsen.se

Jaktstuguskogen

Det ljusa och öppna eklandskapet
vid Sparreholms slott är en utmärkt
plats om du vill ha en picknick eller
bara strosa omkring. Det är sagolikt
att gå här intill Båven och njuta av
de stora lövträdens skira grönska,
se vårblommorna och lyssna till
fåglarnas sång.
www.lansstyrelsen.se

Sparreholms ekhagar

Natur

Ovanligt lång med ett smäckert
torn. Troligen 1100-tal.

Årdala kyrka

Troligen från 1300-talet. Ett dopfunt
från 1100-talet tyder på att en
föregångare har funnits, troligen en
träkyrka.

Hyltinge kyrka

Byggd på 1100-talet och restaurerad
invändigt kring 1950.

Helgesta kyrka

Kyrkor

En insjöskärgård med många öar, vikar och sund. Sjön brukar också kallas Sveriges sydligaste vildmarkssjö. Här
finns ett stort bestånd av storlom och fiskgjuse, som är Sörmlands landskapsdjur. Här häckar även havsörn och
berguv runt sjön. I Båven finns förutom abborre, gädda och gös även den fridlysta och rödlistade fisken mal. Malen
är en relik från en tid när Sverige var betydligt varmare. Malen behöver varmt vatten för att kunna föröka sig och
trivs i de grunda vikar som också är en del av sjön. Den största mal som fångats i Sverige var 3,6 meter lång och
vägde 180 kilo. Den fångades 1870 utanför Rockelstad slott.

Evenemang
9 JUNI - 15 SEPTEMBER 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.

ARTfarm skulpturpark
9 juni - 15 september, Idefarmen
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

Bildkonst, textilt hantverk, återbruk
Varje ons-tors i juni och 1 juli 13-18, Amazon nedre plan
Kulturföreningen FlenVärldsOrkester har en ateljé där du kan skapa i
olika tekniker.
Tel: 070-247 32 21
Arrangör: Kulturföreningen FlenVärldsOrkester

Kurs - Bygg skulpturalt bo för solitära bin
12 juni 10-16 och 13 juni 10-15, Idefarmen
Här får du, under en konstnärs
ledning, arbeta med händerna
och forma ett skulptur-hem till
naturens pollinerare. Du får experimentera med betong, lera och
även lära dig av en bi-expert.
Tel: 073-906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Filip Jers och Emil
Ernebro på Klämman
3 juli 18-23, Teater Klämman
I vår kommande kultursommar står
denna kväll den trefaldiga världsmästaren på munspel, Filip Jers på
Klämman scen att dessutom ha
en gitarrvirtuos som Emil Ernebro
samtidigt gör kvällen till något
alldeles extra! Endast förbokning
gäller! Tel: 073- 599 76 92
Arrangör: Teater Klämman AB, Fridals Kulturförening, ABF i Flen

Café med hembakt bröd i Vadsbro gamla skola
och skolträdgård
3 juli - 25 juli 13-17, Vadsbro kyrkby
Café med hembakt bröd. Servering i skolträdgården (tält finns) och i
den gamla skolsalen. Försäljning av alster från lokala hantverkare och
ekologiska produkter från bygden. Liten utställning om ”Skolan förr”.
Tipspromenad i närområdet.
Tel: 076-835 37 29
Arrangör: Bettna församling, Vadsbro hembygdsförening,
Vadsbro-Blacksta syförening

Familjedag på Flens golfklubb
Välkomna på familjedag med många roliga aktiviteter
söndagen den 13 juni, mellan kl. 11 och 14.
Prova-på-golf för stora och små.
På programmet bland annat:
Golfäventyret, puttning och slå
bollar ut i sjön. Men det kommer
också att bjudas på annat än golf
och Restaurang Norrtorp frestar
förstås med god mat.
Mer information kommer.
Arrangör: Flens golfklubb

Allsång på Föreningsborg Bettna
24 juni, 22 juli, 19 augusti 18-20, Föreningsborg, Bettna
24 juni Allsång med Glade Glenn
22 juli Allsång med Patrick Eklöf
19 augusti Allsång med Lennart Johansson
Från och med 9 maj öppnar PRO Bettna parken på Föreningsborg, för
utomhusaktiviteter som Boule mm. Varje torsdag mellan kl 13-16 har
vi trädgårdskaffe. Varannan söndag kl 10-12.
Bingopromenad med frågesport för alla åldrar.
Tel: 070-460 20 20
Arrangör: PRO Bettna

Kultursommar på Teater Klämman

1 juli-25 sep, Teater Klämman
Kultursommar på Teater Klämman innefattar massor av konserter,
föreställningar och kulturläger, aktuell info hittar du på vår hemsida.
Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, Teater Klämman AB, ABF
26

Visning av Vadsbro kyrka
4, 11, 18, 25 juli 14-15, Vadsbro kyrka
Den vackra medeltidskyrkan med
målningar av Albertus Pictor.
Visning av kyrkan ute/inne med
Britta Rosén. Caféet i skolan och
skolträdgården är öppet 13-17.
Tel: 076-835 37 29
Arrangör: Bettna församling,
Vadsbro-blacksta hembygdsförening, Vadsbro-Blacksta syförening

Byloppis i Skebokvarn

4 juli och 1 augusti 11-15, Sparreholmsvägen 35
Ett 20-tal ortsbor kommet att ha loppis- och hantverksförsäljning på
olika adresser i Skebokvarn med landsbygd
Karta finns på Skebokvarnsgården och Sparreholmsvägen 35
Tel: 079-016 26 25
Arrangör: Skebokvarns bygderåd

Musik i sommarkväll i Vadsbro kyrka

5 juli 19-20, Vadsbro kyrka
Mårten Falk och Ulf Tilly inleder sin cykel-turné för klimatet i Vadsbro vackra kyrka. För andra året i rad är Mårten tillbaka i Vadsbro
kyrka. Denna gång fortsätter sedan turnén norrut i Sverige. Mer
information kommer på www.svenskakyrkan.se/bettna
Tel: 0155-920 82
Arrangör: Bettna församling

Kabaret Kolhuset
23-31 juli 19-20.30 Kolhusteatern Bruket Hälleforsnäs
En musikalisk kavalkad om
livet och året som varit!
Kolhusteatern ställer inte in
- Kolhusteatern ställer om.
Vi presenterar stolt en helt
ny föreställning exklusivt
utformad för sommaren
2021. Info om biljettsläpp:
www.kolhusteatern.se
Arrangör: Kolhusteatern

Kurs - Skulptera med naturmaterial

31 juli 10-16 och 1 augusti 10-15, Idefarmen
Kursledaren och konstnären Kaarin Bonde Jensen hjälper dig experimentera med alla material vi kan hitta i naturen, lär dig olika tekniker
och njuta av att låta skapandet ta både tid och form.
Tel: 073-906 02 16
Arrangör: Idéfarmen

Café med allsång i Vadsbro skolträdgård
7, 21 juli 19-21, Vadsbro kyrka
Vårt traditionsenliga allsångscafé går av stapeln två onsdagar i
sommar. Tält finns. Varmt välkommen! Mer information om
medverkande på www.svenskakyrkan.se/bettna
Tel: 076-835 37 29
Arrangör: Vadsbro-Blacksta syförening, Bettna församling

Trädgårdsturné Sörmland
23-26 juli
Artisterna Susanne Segerholm, Mårten
Falk och Simon Stålspets öppnar sina
trädgårdar och bjuder in till utomhuskonserter i sommar. Det blir franska
och svenska sånger, klassisk gitarrmusik, folk-/världsmusik med kohorn och
många andra instrument.
Publiken tar med sig picknick, stolar/filtar.
23 juli kl 19.00 Årbylund 1, Mariefred. www.susannesegerholm.com
24 juli kl 15.00 Årbylund 1, Mariefred. www.susannesegerholm.com
25 juli kl 15.00 Dunker Klockargård. www.simonstalspets.se
26 juli kl 15.00 Vadsbro, Annebäck 3. www.falksguitars.com
Tel: 070-686 34 24
Arrangör: I samarbete med Artister för miljön, Klimatinitiativet,
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet

Save the date!
Mat- & integrationsfesten ”Världens musik & mat” är tillbaka i Stenhammars slottspark, söndag 12 september 2021. Festen är gratis.
Läs mer på hemsidan: www.stenhammarsgods.se/musik-mat
Med reservation för eventuella restriktioner.

John Houdi på Klämman
24 juli 18-23, Teater Klämman
Magikern, buktalaren, stå-upparen John Houdi kommer till Teater
Klämman. En helkväll med en enastående underhållare. 19.30 startar
föreställningen och många skratt utlovas. Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, Teater Klämman AB, ABF i Flen
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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.

