
1

Kontaktcenter blir 
mobilt – drar på 
kommunturné

NR 2 | APRIL 2022  EN TIDNING OM FLENS KOMMUNNR 2 | APRIL 2022  EN TIDNING OM FLENS KOMMUN

Stor squaredance convention 
kommer till Flen

22

Brinner för en likvärdig skola 
som är till för alla 

6-7

8



2

Att jag skulle inleda på ämnet krig i ett eu-
ropeiskt land gör mig lika ledsen som arg och 
frustrerad. Sorgen och medlidandet riktar sig 
till de många civila som nu drabbas av krigets 
obönhörliga fasor. Fasor som dödar oskyldiga, 
splittrar familjer och kommer att sätta djupa 
sår och spår i historien. Ilskan vänds mot angri-
parna med Rysslands president i spetsen som 
förutom attackerat en suverän stat i Ukraina 
även har satt hela den säkerhetspolitiska 
balansen ur spel. 

I dessa tider av allvarlig konfl ikt i vårt geogra-
fi ska närområde är det naturligt att känna oro 
när spekulationerna om utvecklingen är många. 
Vikten av att vara källkritisk och att hålla sig 
informerad och uppdaterad via trovärdiga käl-
lor är större än vanligt. På hemsidorna krisin-
formation.se och msb.se hittar du konkreta 
checklistor och tips gällande källkritik.

Vad vi nu alla kan och måste göra, är att 
visa solidaritet med de drabbade. En mängd 
hjälpinitiativ drogs omgående igång och det 
är en vacker medmänsklighet att bevittna. Vill 
och kan du hjälpa är mitt råd att göra det via 
etablerade hjälporganisationer. Detta för att 

ditt bidrag ska kunna sättas in där det behövs 
som allra bäst, men även att inte felbelasta 
hjälporganisationerna.

Dessa rader skrivs i slutet av mars, mycket kan 
ha skett mellan då och när tidningen ges ut.

Någonstans i allt det fruktansvärda som pågår 
i östra Europa pågår också livet här hemma. 
Våren står för dörren med bland annat åter-
komsten av mässan Bygga, bo & hälsa i Flen 
den 23 april. 

Vi puff ar även redan nu för två andra händelser 
senare under året. Konstrundan fyller 10 år (sid 
12-14) och squaredancefesten Love dancing 
kommer till stan (sid 22). På tal om sommar tar 
den nya café- och restaurangbyggnaden form 
på Orrestaö och vi har utlyst en namntävling. 
Läs mer på sidan 29.

Vi ses i vårsolen!

Magnus Ornhammar
Redaktör Glimten 
Kommunikationsstrateg

Ansvarig utgivare: Håkan Bergsten, kommunchef. Kontakt: tel. 0157-43 00 00 vx
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i Flen, på Stadshuset samt på turistbyråerna och andra välbesökta platser. Den 
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Årets Företagare i Flens kommun 2022
Grattis till Claes och Magnus Lundblad på Grinda Säteri i Malmköping som har utnämnts till Årets Företagare i Flens kommun 2022!

Flens kommun, Företagarna KFV, Handelsbanken och Sörmlands Sparbank 
har utsett årets pristagare. Dessa entreprenör har i flera år visat sig vara 
fantastiskt duktiga på att, tillsammans med sina familjer, anpassa sin och fa-
miljernas verksamhet utifrån nya idéer och trender. Förutom verksamheterna 
som bedrivs är de båda också goda ambassadörer för sin ort och kommunen 
i sin helhet.

Skogsbruk, lantbruk, köttproduktion och uthyrning av fastigheter på gårdens 
ägor är exempel på verksamheter som bedrivs, lägg därtill caféverksamhet 
med egen glasstillverkning samt idrottslig verksamhet med padel och squash 
som senaste tillskott. Då ser vi bredden av dessa två entreprenörers engage-
mang och verksamhet. Förutom nämnda erbjuds även friskvård och solros-
plockning på gården.

Kom ihåg att söka inomhustider
Senast 31 maj vill vi ha ansökningar om inomhustider 
i sporthallar och gymnastiksalar. Gäller föreningar, 
privatpersoner, företag m.fl. Avser perioden aug 
2022 - maj 2023 eller del därav. Blanketten Ansökan 
om tider i sporthallar och gymnastiksalar 2022-2023 
hittar du på flen.se.

Simhallens öppettider
Simhallen på Hammarvallen har helgöppet lördagar 
och söndagar till och med v 17. 

30 april är sista helgöppna dagen då 1 maj är en sön-
dag. Fram till sommarlovet gäller ordinarie öppettider 
måndag-fredag. Eventuella avvikelser hittar du flen.se 
eller Hammarvallens facebooksida.

Seniorer i Flen - bli säker digitalt
I dagens samhälle finns en stor grupp seniorer som står utanför 
den digitala utvecklingen och som får allt svårare att klara var-
dagliga aktiviteter. Säker@digitalt är ett projekt som ger stöd till 
föreningar för att nå seniorer i Sörmland som idag inte använder 
digitala hjälpmedel och erbjuda dem möjlighet att lära sig den 
nya tekniken och långsiktigt använda den. 

I Flen har under våren en projektgrupp bildats där de fyra pensi-
onärsorganisationerna SPF, PRO, RTG och SKPF samverkar. Nu 
bjuds seniorer in till ett första informationsmöte i biblioteket i 
Flen den 25 april kl. 14.00. Förutom information bjuds också på 
underhållning av Lelle Johansson och någon förtäring. 

Mer om projektet kommer i Glimten nr 3.

Sandsopning
Grovsopning av gator och vägbanor gjordes med start 
vecka 11. Det har fortgått vartefter snön smält och 
pågår så länge det behövs under april och maj, i följande 
sopordning: Flen, Malmköping, Hälleforsnäs, Mellösa, 
Sparreholm, Skebokvarn, Vadsbro, Bettna

Smått & Gott

Lösning till förra numrets kryss

Är du intresserad av att börja väva?
Vävstugan Varpflätan har några platser över för dig som skulle tycka det vore roligt att väva tillsammans med oss. Vi håller till ute på 
Brogetorp i Flen och vi väver två förmiddagar i veckan. Vi väver nästan allt! Mattor, dukar, löpare, möbeltyg, gardiner, grytlappar etc. 
Väldigt givande hobby och mycket trevligt sällskap utlovas. Kontaktperson: Birgitta Steneberg, 070 695 37 83. Hälsningar Varpflätan!
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ysslands anfall på Ukraina är under 
inga omständigheter försvarbart. Det 

är ett angrepp på en suverän stat som 
inte utgjort något hot för sin omgivning. 

Vi ser, i skrivande stund, ett krig där 
civila blivit ett mål vilket kan tyda på att 
Ryssland vill tillfoga Ukraina så stor skada 
som möjligt men även driva befolkning 
på flykt. Genom att skada eller tvinga 
befolkningen att fly överbelastar man 
vården, binder upp resurser och sätter 
ned viljan att strida så man kan uppnå ett 
övertag. Det är ett förkastligt angrepps-
sätt och kan aldrig legitimeras, det är en 
krigsförbrytelse.

Kriget i Ukraina innebär några saker för 
oss alla i Flens kommun både som organi-
sation men också som medborgare. I det 
korta perspektivet behöver vi alla hjälpas 
åt att ta emot flyktingar på bästa möjliga 
sätt. Flens kommun har alltid varit bra på 
att ta emot och hjälpa människor i utsatt 
läge, så då visar vi det även nu. 

Det är bra att vi alla, medborgare, 
civilsamhälle, föreningar, näringsliv och 

den kommunala organisationen, arbetar 
tillsammans för att de som kommer hit 
får ett bra mottagande och att de kan 
komma till ro.

Det är bra med enskilda initiativ men det 
är alltid viktigt att tänka i nästa steg. En 
god intention behöver inte alltid leda till 
något bra. Det är bra att agera snabbt 
men man behöver alltid tänka på att den 
insats som görs ska bli hållbar långsiktigt. 
En tanke att ha med sig är att man sam-
verkar med de som har kunskap om vilka 
behov som kan var aktuella. Vi på kom-
munen har viss kunskap men kan också 
vara behjälplig att förmedla kontakter om 
det inte ligger inom vårt ansvarsområde. 

I ett längre perspektiv vet vi inte hur 
konflikten utvecklas och inte heller det 
framtida säkerhetspolitiska läget i Europa 
vilket gör att vi behöver öka vår bered-
skap. En kommun ska även i händelse av 
kriser eller extraordinära händelser kunna 
utföra i stort sett alla sina uppgifter. 

Vi har redan vidtagit en hel del åtgärder 
som kan aktiveras i samband med en kris 

men försöker så långt som möjligt verka 
på samma sätt som till vardags. Det finns 
en uttalad krisorganisation, vi har planer 
för hur vi ska agera i olika situationer 
samt viss reservkapacitet. Det vi gör just 
nu är att gå igenom dessa och se att de 
är aktuella men även så att vi utökar vår 
uthållighet. 

Det är inte bara kommunen som behöver 
förbereda sig utan även alla medborgare. 
Det finns mycket att läsa både om kom-
mun och vad man som medborgare ska 
göra i händelse av att krisen eller kriget 
kommer. Gå gärna in på MSB (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap) 
hemsida msb.se och hämta hem skriften 
som heter just “Om krisen eller kriget 
kommer”.

Jag hoppas att i nästa nummer kriget i 
Europa fallit ut i en bra lösning så att jag 
i min kolumn kan återgå till vad en kom-
mun gör och hur vi tillsammans kan stärka 
platsen Flens kommun. 

Håkan Bergsten 
Kommunchef

Jag hade i min kolumn tänkt hålla mig till Flens kommun och utveck-
ling av ett samhälle under året men det går inte i aktuellt läge att 
komma förbi Rysslands angrepp på Ukraina och de fasor som ett krig 
för med sig. 

R

Kommunchefen 
har ordet
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ans senaste rektorsuppdrag var på 
Ronnaskolan i Södertälje i åtta år.

– En rektor har 50 till 70 helt olika ar-
betsuppgifter och ansvarsområden och 
genomför i snitt 80 till 120 olika uppdrag 
varje dag, med lika många beslut. Det är 
ett jättesvårt uppdrag man inte förstår 
om man inte varit där, säger Henrik som 
när han sökte sitt första rektorsjobb bar 
med sig bilden av den frånvarande rektor 
han själv haft i grundskolan. 

– Jag såg hur pinsamt lite skolan utveck-
lats sedan jag själv gick och blev mer och 
mer uppfylld av hur skolan skulle behöva 
utvecklas för att faktiskt nå alla elever. 
Målet när jag gick in i skolan var att bli 
skolledare men jag behövde praktik som 
lärare ett tag för att förstå hur den mo-
derna skolan fungerade. 

Henrik jobbade som obehörig lärare fram 
till 2003. 

– Efter mina första skolledaruppdrag har 
det som drivit mig varit elevernas lika 
värde och att man inte ska behöva bli 
utsatt. Att skapa trygghet för alla elever 
är ett grunduppdrag. Alla elever oavsett 

bakgrund ska ha exakt samma möjlighe-
ter att klara sig i svenska samhället och 
optimera sig själva. Det är också vad som 
är så fantastiskt roligt med skola, om man 
lyckas med det.

Elevkontakten är det han kommer att 
sakna mest med att inte vara verksam 
direkt ute på skolorna.

– Att få möta underbara elever är det 
enskilt roligaste med rektorsjobbet. Att 
gå ut på Ronnaskolans skolgård och få 
hundra kramar av barn från sex år upp till 
14-årsåldern som bubblar av allt de vill 
berätta. Det kommer aldrig bli samma sak 
igen, nu blir det en kramlös men däremot 
inte kravlös tillvaro, säger Henrik och 
skrattar.

Trots detta känner han sig klar med rek-
torsuppdraget. Drivet nu är att utveckla 
skolan från ett annat perspektiv och han 
såg en utmaning i Flens kommun.

– Jag vill jobba med verksamheter där 
man verkligen kan göra skillnad på riktigt. 
Barn som kommer från välbärgade hem 
med stöd kommer klara sig bra oavsett. 
Här behövs det mer stöd från de absolut 

skickligaste lärarna och rektorerna. Den 
miljön vill jag jobba i och utveckla så att 
de eleverna också lyckas. 

När Henrik pratar att om lyckas menar 
han inte bara i skolan.

– Skolan i stort är delvis ett misslyckat 
integrationsprojekt. Om man ser skolan 
som en utjämnande faktor där elever 
oavsett bakgrund lyckas lika bra kommer 
vi ta bort mycket av den problematik man 
pratar om nu med utanförskap och gäng 
och annat. Möter man kärlek, respekt och 
gott bemötande i en kriminell värld är det 
klart man väljer det om man känner att 
skolan struntar i en. Skolan måste kunna 
erbjuda det.

Han hymlar inte med att Flens kommun 
har ett arbete att göra.

– Det är ingen hemlighet att vi inte lyckas 
tillräckligt, vi har för dåliga meritvärden 
och för lite trygghet. Vi måste börja 
förändra nu, eleverna har inte tid och 
råd att vänta. Förändring tar den tid man 
bestämmer sig för att den tar. 

Ny verksamhetschef för skolan

Kramlöst men inte kravlöst 

H

Henrik Ljungqvist är ny i rollen som verksamhetschef för förskola, 
grundskola, grundsärskola, gymnasie samt måltidsservice. Att han själv 
har jobbat nästan 15 år som rektor är då ovärderliga erfarenheter. 
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Henrik Ljungqvist
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Vad gör man först som ny verk-
samhetschef?
– Ett första steg är kartläggning. Kan 
rektorerna analysera sin egen verksam-
het utifrån nyckeltal, kan de bedöma 
var eleverna kommer befi nna sig om ett 
eller tre år, är myndighetsutövningen 
betygssättning rättssäker och så vidare, 
säger Henrik som ser kompetensen hos 
rektorerna och en positiv vilja att göra 
ett bra jobb.

– Det ser jag från nämnd och förvaltning 
också. Man är medveten om brister och 
att man behöver utvecklas och det är en 
jättestyrka. Det gör det lättare att kom-
ma in med andra perspektiv och tankar. 

Henrik ser kompetensutveckling som 
helt avgörande om man ska lyckas med 
sitt rektorsuppdrag.

– Jag pratar mycket om anställningsbar-
het. Oavsett om du varit anställd i 20 år 
måste du behålla den och inte strunta i 
att kompetensutvecklas. Om man inte är 
med på det kan man välja andra kommu-
ner att jobba i. Man får inte vara rädd för 
att prata om sådana saker. 

 Frågan är när man kan börja se resultat 
av hans arbetsledning och fi losofi .

– Det är alltid en känslig fråga men de 
första tydliga förbättringarna i orga-
nisation och sätt att tänka borde vi 

kunna se sommaren 2023. En sak jag 
drivit jättehårt som rektor är att de som 
har det sämst förspänt ska ha de bästa 
pedagogerna. Att anställda skickliga 
pedagoger istället för elevassistenter 
och att ha två lärare i ett klassrum är ett 
sätt. Organiserar man på ett vettigt sätt 
kan man åstadkomma mycket. Spår av 
en sådan utveckling kan jag se i samband 
med omställningen i och med att vi tap-
par elevunderlag. Det är ett sunt och bra 
tänkt i omställningsarbetet, en möjlighet 
att göra något annat. 

Magnus Ornhammar

ag är nytillträdd processutvecklare 
inom vägledningsfrågor i barn- ut-

bildning och kulturförvaltningen i Flens 
kommun. Det är en ny tjänst och jag 
arbetar tillsammans med centrala barn- 
och elevhälsan. Kommunen vill satsa på 
att löpande arbeta med studievägledning 
som en röd tråd genom hela skolgången, 
från förskoleklass till gymnasiet. 

Det är nu stora skillnader i hur man arbe-
tar med vägledning och målet är att få till 
en likvärdighet i kommunen. Nu handlar 
det om att synliggöra vägledning och sys-
tematiskt följa upp hur arbetet bedrivs. 

Jag är ett stöd till rektorerna i det arbetet 
och för lärarna i hur de kan arbeta med 
vägledning löpande under läsåret. Plane-
rat arbete under våren är att implemente-
ra arbetet i verksamheterna. 

Jag arbetade tidigare som studie- och 
yrkesvägledare på Komvux, men har 
även arbetat inom grundskola och med 
projekt. Det här är en spännande satsning 
som görs i Flen och vägledning är mer 
viktigt än någonsin nu när eleverna ställs 
inför så många val. Det är viktigt att elev-
erna arbetar upp sin valkompass, så att 
dom förstår konsekvenserna av det dom 
väljer, eller det dom väljer bort.

Vägledning handlar främst om tre delar, 
undervisning, samtal och information. Det 
är här den röda tråden kommer in, att 
väva in vägledning i undervisningen sam-
tidigt som man arbetar med information 
och enskilda samtal för eleverna. Om man 
väver in delarna genom hela skoltiden så 

har man goda förutsättningar för att välja 
rätt, oavsett om det gäller val till gymna-
siet, högskola eller yrke.    

Lina Nettelbladt
Studievägledare

Barn- och elevhälsan, 
stöd och utvecklingsenheten

J

En ny och bred tjänst har införts i kommunens organisation. Glimten bad 
studievägledaren Lina Nettelbladt berätta vad detta vidsträckta uppdrag 
innebär.

Studievägledning på central nivå

Studievägledaren Lina Nettelbladt.
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Flens kommuns Kontaktcenter i samarbete med Flens turism ska under 
maj och juni månad infinna sig på några av kommunens orter i ett koncept 
döpt det mobila kontaktcentret. 

yftet är att kommunen vill öka sin 
närvaro på orterna och göra sig 

mer tillgänglig för invånarna på deras 
hemorter. 

Målet med det mobila kontaktcentret 
är att du som invånare ska ha tillgång till 
samma möjlighet till hjälp som invånarna 
som kommer till stadshuset i Flen med 
sina ärenden har. 

Du kan bland annat få hjälp med:

• Hämta samt lämna ansökningar och 
blanketter

• Vägledning genom kommunens 
e-tjänster

• Uppdatera dig om status på ditt 
bygglov

• Lämna synpunkter till kommunen

• Hämta information och kontaktupp-
gifter till kommunens medarbetare och 
handläggare

• Svar på generella frågor om kommunen 
och dess verksamheter

 
 
 
 

Under perioden välkomnar vi även förslag 
till förbättringar och upplysningar till 
hur kommunens närvaro på er ort skulle 
kunna förbättras. Var inte blygsamma för 
att söka upp oss på din egen ort och dela 
med dig av dina tankar.

Detta jobbar Kontaktcenter med
1 oktober 2021 invigdes Flen kommuns 
Kontaktcenter i Flens stadshus. Syftet 
med Kontaktcenter är att kontakten 
med kommunen ska vara så smidig som 
möjligt. Du ska inte behöva vänta på 
svar från en handläggare när du har en 
generell fråga, behöver en blankett eller 
vägledning. Då finns Kontaktcenter för 
att hjälpa dig. För ärendespecifika frågor 
eller specialistfrågor ska du däremot 
fortsättningsvis ha direktkontakt med 
din handläggare eller specialist.

Kontaktcenter hjälper till med generella 
frågor, ger allmän information, upplys-
ning, vägledning och enklare rådgivning 
kring Flen kommuns tjänster. Vi hanterar 
vanligt förekommande frågor, hittar och 
hänvisar till rätt handläggare eller instans 
om du behöver mer kvalificerad hjälp.  
 

Mobilt Kontaktcenter 

Schema 
Följande tider gäller under test- 
perioden mellan den 3 maj 2022  
till den 22 juni 2022.
Bettna  
Bettna Bar & Livs 
Norrgårdsvägen 8, 640 33 Bettna 
kl 12-16 tisdagar

Malmköping 
Malmköpings Stadshus 
Storgatan, 642 96 Malmköping 
kl 12-16 onsdagar

Hälleforsnäs 
Turistbyrån 
Gjutmästarbacken 1, 648 31 Hälleforsnäs 
kl 12-16 torsdagar

Sparreholm 
Mobilt 
Platser kommer att aviseras på flen.se  
vid ett senare skede. 
kl 12-16 fredagar

 
Platser kan komma att ändras, håll er 
uppdaterade på kommunens hemsida 
flen.se eller ta kontakt med Kontakt-
center per telefon eller e-post.

Följande datum kommer Kontaktcen-
ter inte att kunna närvara på din ort 
under perioden:

Hälleforsnäs - torsdag 26/5 - Kristi  
Himmelfärdsdagen

Sparreholm - fredag 27/5 - klämdag

Hälleforsnäs - torsdag 23/6 -dag före 
midsommarafton har Kontaktcenter  
öppet till 13:00 i Flen.

Sparreholm - fredag 24/6 -  
Midsommarafton

Kontaktcenter
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Restriktionerna är släppta, publiken är välkom-
men och nu kan vi äntligen arrangera möten och 
evenemang igen. Därför några rader om det vi 
kallar “Pengar i påse”, PIP.

PIP är till för ungdomar som vill arrangera ett 
evenemang som på något sätt lockar andra att 
titta på eller delta i. Ansökan ska innehålla en 
beskrivning av evenemanget, en budget och 
vilken målgruppen är.

Mitt uppdrag i PIP-projekten är att coacha er i 
planering och utförande. Målet, förutom själva 
upplevelsen, är att ni ska få erfarenheter som 
kan vara värda ännu mer i en framtid vid till 
exempel jobbsök. Ta kontakt med mig och pre-
sentera din idé så utvecklar vi den så långt det 
är möjligt. Jag vet att det fi nns både vilja och 
goda idéer bland er ungdomar!

Planeringen inför Sports Camp är i full gång. 
När du läser detta i mitten av april har vi alla 
aktiviteter klara och kontroll på budgeten. Ni 
17-åringar som feriejobbar på Summer Camp 
kommer bli varmt mottagna. Det kommer bli så 
roligt och en upplevelse för livet!

Nu väntar vi bara på alla 8 till 12-åringar som 
ska göra aktiviteterna. Vi hoppas kunna ge plats 
åt 180-200 barn och alla föreningar som får 
marknadsföra sina aktiviteter, vilken chans till 
rekrytering av nya medlemmar. Ett axplock av 
de föreningar som anmält sitt intresse gör att 
vi redan nu kan locka med till exempel e-sport, 
golf på Norrtorp och modellfl yg.

Efter pandemin har jag nu återupptagit fören-
ingssamarbetet på bland annat fritidsgårdarna 
och kommer synas mer där med ungdomarna. 
Även i detta uppdrag vill jag ha förslag på saker 
ni ungdomar vill göra för att utveckla och sam-
arbeta. 

I påsklovstider kan ni även passa på att utnyttja 
de aktiviteter vi har bland föreningarna men 
även utnyttja den natur som fi nns omkring oss. 
Håll utkik efter det som händer under påsklovet 
och skaff a energi inför sista veckorna i skolan.

Håll även utkik efter de Work 
Market-träff ar vi kommer ha 
för att hjälpa er i framtida 
utbildningsval och jobbsök.

Tomas Larsson
Förenings- och 

ungdomskonsulent

Nu steppar vi upp!

Ungdomskonsulenten 
utvecklar

Får jag elda löv i min trädgård? 

Inte vanligtvis om du bor inom detaljplanelagt område 
(tätorter och fritidshusområden) men veckorna 17 och 40 får 
du elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall.

Hur ansöker jag om förskola till mitt barn? 

Du ansöker genom kommunens e-service, självservice, under 
Förskola och fritidshem. Har du inte möjlighet att använda 
kommunens e-service ber vi dig ta kontakt med handläggare för 
barnomsorgen. Kontaktuppgifter fi nner du på hemsidan.

När kan jag ringa min handläggare på ekonomiskt bistånd? 

Handläggarna på ekonomiskt bistånd har telefontider måndag, 
onsdag, fredag 8.30-9.30 och torsdag 13.00-14.00.

Jag vill utöka min restaurangverksamhet och behöver 
serveringstillstånd och bygglov. Hur kan jag få hjälp? 

Du kan få hjälp på forumet En väg in. En väg in är Flen 
kommuns arbetssätt att erbjuda näringslivet en bättre och 
snabbare service. På en väg in kan du träff a olika funktioner i 
kommunen som du behöver komma i kontakt med för att få hjälp. 
Du kan boka möte med En väg in direkt via ett formulär på Flen 
kommuns hemsida. 

För andra frågor om kommunens verksamheter är du varmt 
välkommen att kontakta oss i Kontaktcenter.
Besöksadress: Sveavägen 1, Flen
Telefon: 0157 – 43 00 00 knappval 1 
eller vänta kvar
E-post: kontaktcenter@fl en.se
Du kan även chatta med oss på 
Flens hemsida fl en.se 

Sanna Öhlin, teamledare Kontaktcenter

Kontaktcenters 
frågor och svar
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ör att ta del av händelser föreslår vi 
att du följer oss på Facebook och 

Instagram där vi heter Kulturenheten 
Flen. På Flens kommuns hemsida, under 
rubriken Upplev & göra, hittar du även 
information om kultur och konst. 

Är du själv en kulturaktör eller medlem 
i en förening som vill berätta om en 
händelse eller ett evenemang besök då 
turistwebben visitfl en.se och tipsa om 
evenemanget. Där hittar du även infor-
mation om andra aktiviteter och nöjen du 
kan ta del av i kommunen. 

Har du en idé är vi på Kulturenheten in-
tresserade av att lyssna. Boka in ett möte! 
Du når oss via mail: kultur@edu.fl en.se 
eller ring: 0157-43 02 25

Konstgalleriet på 
Bruket i Hälleforsnäs
Pågående utställning:
Mikael Jacobsson 26/3-28/5

Mikael Jacobssons måleri kretsar kring frå-
gor om meningsfullhet och liv. Han frågar 
oss hur vi kan lära oss att uppmärksamma 
och uppskatta tingen och rummen vi mö-

ter i vårt dagliga liv, miljöer vi inte aktivt 
väljer att befi nna oss i eller att uppmärk-
samma, sådana vi ofta endast passerar på 
väg någon annanstans. Han undersöker 
om det fi nns meningsfullhet i sådana plat-
ser och ting som vi i vår moderna sekulära 
tid kan uppleva som själlösa. 

Att avbilda i olja är ett precist och krävan-
de bildskapande. Investeringen i tid och 
material innebär ett ömsint och respekt-
fullt ädelt förfarande, ett upphöjande, 
av motiven. Ett påvisande av att just 
detta motiv, i just detta rum, är värt att 
avbilda. Att detta är skönhet. Att detta är 
meningsfullt.

Mikael Jacobsson är utbildad vid Konst-
fack samt vid Hoogeschool voor de 
Kunsten, Utrecht, The Netherlands och 
har tidigare ställt ut i bl.a. Japan, Tyskland 
och Finland. 

Kommande utställning: Karin Ögren 18 
juni - 3 september. 

Gallerirummet på 
Flens bibliotek.
Pågående utställning:
Fotoklubben 5 april - 28 april

Kommande utställning:
Johanna Cederqvist 3 maj - 26 maj

Kulturcafé: Under våren anordnas Kul-
turcafé i gallerirummet i samarbete med 
Studiefrämjandet och KFV Världen. Vi 
fi kar, spelar/lyssnar på musik, läser dikter 
och umgås. Håll utkik på hemsidan för 
mer information.
26/4 klockan 17:30-18:30
24/5 klockan 17:30-18:30

Johanna Cederqvist, 
akvarell

   

kulturens världPÅ GÅNG i

F

Våren är kommen, fåglarna kvittrar och påsken står 
för dörren. Mycket är på gång, passa på att ta del av 
konst och kultur. Som invånare i Flens kommun har 
du ständigt möjlighet till konstupplevelser. Konsten 
fi nns runt omkring oss på bibliotek, i off entliga loka-
ler och utomhus i form av skulpturer. Nu kan du ta 
del av en liten skulpturpromenad runt Stenhammar-

skolan och upplev några av kommunens verk. Det 
pågår utställningar i gallerierna. På konstgalleriet på 
Bruket ställer Mikael Jacobsson ut sitt måleri och i 
gallerirummet på biblioteket visar Fotoklubben upp 
sina alster. Under våren fortsätter vi att träff as ute 
på orterna och diskutera utveckling av kulturområ-
det och turism.

Mikael Jacobsson, olja

Karin Ögren, olja
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Påsklov 
Under påsklovet har barn och unga 
möjlighet att träff a en lokal konstnär på 
Flens bibliotek i gallerirummet. Där ges 
det möjlighet till påskpyssel som under 
veckan kommer att visas upp i galleriet. 

Under långfredagen, 25 april, kl. 10 anord-
nas äggjakt i Malmköping. Start och mål 
vid återvinningsstationen, för barn 3-10 år.

Håll utkik i sociala medier och på hemsi-
dan för mer information.

Lilla 
skulpturvandringen
Nu kan även barn och unga ta del av en 
liten skulpturpromenad i Flen. Upplev 
några av kommunens konstverk på egen 
hand runt Stenhammarskolan, en ny fol-
der kommer att fi nns tillgänglig på Flens 
bibliotek och på fl en.se/uppleva-gora/
kultur/konst/.

Den mexikanska stolen av Gunnel Frieberg 

Kulturdialoger
Kultur och Turism gör en gemensam sats-
ning för att tillsammans med er fortsätta 
ortsdialogerna om hur kulturområdet 
skulle kunna bidra till utveckling. På våra 
ortsbesök under våren vill vi tillsammans, 
och utifrån era idéer om framtiden ta 
nästa steg. Än är det ett par dialoger kvar, 
kom och träff a oss och lyft dina tankar 
och idéer!

Vi ses i:

• Skebokvarn, Skebokvarnsgården, ons-
dag 20 april kl 18.

• Vadsbro, Vadsbro Blacksta förenings-
gård, onsdag 27 april kl 18.

”Järnvägkonsten” av Inger Linne Carlsson och 
Christina Lindblom, 2005-2006.

Vi fl yttar!
I maj bär det av till nya 
lokaler för vår del och vi 

ser en massa fördelar 
med det. Vi lämnar 
våra tillfälliga lokaler 

på Amazon och 
fl yttar in i nya fi na 
permanenta lokaler 

som ligger ännu mer 
centralt. Läget bidrar till 

att vi kommer att fi nnas närmare fl era 
samarbetspartners som bland annat bibli-
oteket och studieförbunden. Vi blir också 
mer tillgängliga för allmänheten och vi 
kommer närmare gymnasieeleverna. 

Nyhetsbrev 
Kulturnytt 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 
kulturnyheter till din mail. 

Skriv till: kultur@edu.fl en.se

PÅ GÅNG I 
KULTURSKOLAN
Stipendiekonsert fredag 6 maj 
19.00, aulan 

Konsert i Mellösa kyrka 16 maj kl 19.00

Terminsavslutningskonserter vecka 21.
( 23 - 25 maj)

Håll koll på anslagstavlor och facebook 

WE WILL ROCK YOU, musikal med musik 
av QUEEN spelas v.22 för Flens kommuns 
skolor, med avslut fredagen 3 juni med 
en off entlig föreställning kl 19.00 i aulan, 
Bildningscentrum Stenhammar, 

Påsklov 
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2022 fi rar Konstrundan i Flens kommun 10 år och det uppmärksammar 
Glimten i två utgåvor. Vi bad 18 av de verksamma konstnärerna att kort 
presentera sig själva och sitt konstnärskap. I nästa nummer (13 juni) kan 
du läsa om de andra nio. Årets konstrunda arrangeras 9 till 11 september, 
markera i kalendern redan nu!

Namn: Christina Lindblom
Form av konstnärskap: Grafi k
Plats: Flen

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– För mig är grafi k fascinerande, där fi nns 
en nästan oändlig rikedom i form av olika 
tekniker. I grafi kens spännande värld har 
jag funnit ett sätt att förmedla det jag vill 
i min konst.

Mitt intresse för grafi k började i mitten av 
1980-talet då jag gick en estetisk grund-
utbildning. Efter det fortsatte jag att 
utbilda mig på Grafi kskolan i Stockholm.

Det ledde senare till att jag arbetade som 
lärare i grafi k på Konstlinjen på Eskilstuna 
folkhögskola.

Etsning och collografi  är de tekniker jag 
främst använder när jag gör mina bilder.

Jag arbetar både i färg och svartvitt, 
färgen använder jag för att förstärka 
uttrycket i bilden. Jag arbetar också med 
linoleumtryck, gärna i stort format där jag 
kombinerar trycket med stygn och bro-
deri. Dessa bilder trycks på tunt papper 
som jag vaxar, tanken är att de ska hänga 
fritt i rummet så att ljuset kan lysa genom 
bilderna för att skapa en känsla av lätthet 
och skörhet.

Var drar du inspiration ifrån?
– Det fi nns nästan alltid människor och 
djur med i mina bilder, jag vill förmedla en 
sinnesstämning, en känsla, något som rör 
vid vårt inre. Min ateljé/verkstad har jag 
hemma i huset där jag bor, med skog och 

natur alldeles inpå knuten. Naturen är för 
mig en källa till inspiration, fastän jag inte 
gör naturbilder, men den ger mig kraft 
och glädje.

Jag och min kollega IngerLinnéa har under 
många år samarbetat i olika projekt, vi har 
tillsammans utfört fl era utsmyckningsupp-
drag i Flens kommun, till exempel de stora 
målningarna vid Flens järnvägsstation.

Varför är du engagerad i Konstrundan?
– Det ger en möjlighet till en närmare 
kontakt och samtal med ”konstpubliken” 
då de besöker oss i våra ateljéer. Det ger 
också oss konstnärer samhörighet och 
tillfälle att samarbeta.

Maj-Britt Embe Hansson 
Form av konstnärskap: Måleri
Plats: Yxtaholm, Flen

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– Musik och bild har följt mig sen fl ickå-
ren. Bildskapandet tog fart under -70 och 
80-talen. Jag gick kurs på högskola och 
Gerlesborg, bland annat.

Var drar du inspiration ifrån?
– Kanske att jag målar för att jag blivit 
berörd eller förtjust och vill berätta om 
det. Nu älskar jag detaljerna. Vill inte 
tappa något i den värld som är kvar.

Varför är du engagerad i Konstrundan?
– Jag blev engagerad i Flens Konstrunda 
från 2014 och den betyder trevliga kon-
takter, både för mig och kommunen.

Nämn något få känner till om dig?
– Som ung andraviolinist har jag spe-
lat Mozart på skånska slottsgårdar en 
sommar. Det är ett kärt minne! Dirigent 
Siegfried Naumann.

Bo Arrhed
Form av konstnärskap: Fotografi 
Plats: Malmköping

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– Jag arbetade som reportagefotograf 
i Stockholm på 50-, 60- och 70-talen, 
främst inom veckopressen. Jag fl yttade till 
Malmköping 1980 och bytte yrke. I början 
på 2000-talet tog jag upp fotograferan-
det igen. På senare år har jag fotograferat 
böcker men också dokumenterat konst.

När fotot började digitaliseras upptäckte 
jag möjligheten att skapa och förändra 
bilder i den digitala miljön. Det är fortfa-
rande lika stimulerande att skapa i datorn 
och söka nya uttryck i en bild.

Varför är du engagerad i Konstrundan?

– Det roliga med Konstrundan är att 
möta och samtala kring mina bilder med 
besökarna.

Jag brukar ta med porträtt av kända 
personer från förr i min utställning och 
det leder ofta till samtal av nostalgisk 
karaktär.

Inför Konstrundan 10 år
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Inför Konstrundan 10 år

Eva Wernlid
Form av konstnärskap: Fotografi 
Plats: Jag delar min tid mellan 
Hälleforsnäs och Stockholm. Nu efter 
pensioneringen är jag till största delen
 i Hälleforsnäs.

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– Jag är född i Norge 1954 och fl yttade 
mycket under min uppväxt. Mitt hjärta 
har alltid tillhört den fotografi ska bilden. 
Efter fl er år av velande mellan olika yrken 
hamnade jag till slut bland kameror och 
mörkrum. Tillhörde en av de första kullar-
na som gick på Göteborgs fotohögskola, 
gick ut 1986. Jag har arbetat främst med 
dokumentärfotografi  inom reportage, 
bokförlag och utställningar. Jag har varit 
huvudsakligen verksam i Stockholms-
området, men också rest mycket både i 
Sverige och utomlands.

Var drar du inspiration ifrån?
– Min vision är min nyfi kenhet och mötet 
med människor som gör världen mer 
begriplig.

Teknik har jag inte varit så intresserad av, 
utan snarare ljusets förmåga att skulptera 
fram ett ansikte. Men det viktigaste av 
allt är att kunna frysa ett ögonblick, ett 
utsnitt av vår vardag och det är fotografi n 
ensam om bland olika uttrycksformer.

Varför är du engagerad i Konstrundan?
– För mig är det viktigaste med Kon-
strundan att möta en publik. Samtala om 
bilderna. En bild kan ha olika bottnar och 
bilden förmedlar olika synintryck efter 
vilka referenser den som ser bilden har. 
En bild är i sig själv aldrig sanningen, utan 
med ett samtal vidgar det mina vyer.

Thomas Thoresson
Form av konstnärskap: Akvarell 

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– Akvarell är vattenfärg. Vatten beter sig 
aningen egenmäktigt på ett papper, fl yter 
omkring och är ibland bångstyrigt. Detta 
fenomen bidrar starkt till mina bilders ut-
seende. Denna kamp med vattnet, färgen 
och pappret har jag ägnat mej åt sedan 
barnsben. Sporadiskt men ibland mer 
intensivt. Bilderna blir en slags bildliga 
dagboksanteckningar som väcker minnen.
Ett sätt att skriva dagbok. 

En fördel att måla med vattenfärger är att 
det går lätt att ta med ut i naturen. Mate-
rielen tar liten plats i anspråk. Man klarar 
sig utan staffl  i, oljor, penseltvätt och kan 
lätt rulla ihop sin målning när man packar 
ihop. Bara vädret är någorlunda torrt 
och inte alltför blåsigt. Följaktligen är jag 
oftast utomhus när jag målar. 

Var drar du inspiration ifrån?
– Det blir gärna tolkningar av naturen i 
dess egen kolorit med lite twist ibland. 
Jag har hela livet varit road av båtar. Se-
gelbåtar. Men även större båtar. 

Nämn något få känner till om dig?
– Jag jobbade en sommar på Svenska 
Amerikalinjens MS Kungsholm, år 1966. 
Amerikalinjen hade mycket påkostade 
menyer. Både beträff ande maten men 
även de tecknade illustrationer på meny-
erna som föreställde olika vackra platser 
som besöktes jorden runt. Har några 
sparade menyer som fi na minnen. En bild 
säger många gånger mer än en text. Dessa 
menyer framkallar genast minnen på sam-
ma vis som mina egna målningar. Tyvärr 
bland annat ett mindre angenämt sådant:

Jag skulle visa fru Rockefeller som kom i 
armkrok med en äldre man var damtoalet-
ten fanns. Min engelska var inte lysande. 
Var bara 17 år, ursäkta, paret frågade 
mig: could you please show us were the 
ladies restroom is? Jag tänkte snabbt, 
aha tanten behövde vila. Och visade dom 
följaktligen till ett av biblioteken ombord. 
Men tanten var ju kissnödig!!!

Inger Hahn-Redin
Form av konstnärskap: Skulptur

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– Född 1940 på den lilla ”svensktalande” 
ön Orsmsö som då tillhörde Estland. Den 
11 november 1943 kl 22.00 fl ydde vi 20 
personer i en liten fi skebåt mot Sverige 
och friheten. Några dagar senare invade-
rades Estland av ryssarna och vi kunde 
inte besöka vårt hemland på 50 år. 

Startade som konstnär redan som barn. I 
fjärde klass i ämnet teckning och målning, 
som det då hette, fi ck jag det sämsta 
betyg man kan få, stora C. Jag gick hem 
och grät. Hur kunde det komma sig att 
jag fi ck det sämsta betyg man kunde få i 
ett ämne som jag verkligen gillade?

Långt senare förstod jag att man skulle 
måla färgcirklar och annat  ”tjafs” som 
perspektiv och avståndsmätningar i ett 
ansikte med mera. Det gjorde jag på fem 
minuter och satt sedan i min egen lilla 
värld och tecknade och målade av ”hjär-
tans lust”.

I klass 5 fi ck jag ny skola och ny teck-
ningslärare som förstod mig vilket direkt 
resulterade i betyget ”litet a”  vilket var 
det näst bästa man kunde få. Den läraren 
såg till att jag kom in på kursverksamhet 
efter skolan och jag fi ck ett helt nytt 
perspektiv på färg och måleri. Men mitt 
intresse var nog ändå skulptur, det jag 
sedan jobbat med de senaste 40 åren. 
Framför allt med återvinning av järn som 
går att svetsa, kapa och bygga om till 
något helt annat.

Var drar du inspiration ifrån?
– Det jag jobbat mest med är fåglar i 
temat ”Ornitologens mardröm” (ingen 
ornitolog i världen kan artbestämma mina 
fåglar) tillverkade av skrot till exempel 
gamla trasiga verktyg eller jordbruksma-
skiner och trädgårdsredskap som kan bli 
ett ben, en vinge eller en näbb.

Jag svetsar ihop delarna till konst som 
man kan se på min hemsida ihr.skulptor-
forbundet.se.   Alla mina fåglar har ett 
eget uttryck och utseende som inte liknar 
något annat men är ändå en fågel som 
”Fågelprisen” eller “Huliganfågel”.

forts. nästa sida
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Gunnar Carl Nilsson 
Form av konstnärskap: Skulptur 
Plats: Hälleforsnäs

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– Jag har hållit på med konst och 
skulptur hela livet. Med utställningar, 
projekt, utsmyckningar, curatoruppdrag, 
workshops med mera. Man kan helt 
enkelt inte låta bli när idéer hela tiden 
poppar upp och man vill testa former, 
material och uttryck. Jag arbetar med 
järn, brons, betong, trä, snö, is och eld.

Var drar du inspiration ifrån?
– Mitt mål med mitt skapande är att 
synliggöra platser, förstärka uttryck och 
skapa identitet och trygghet.

Varför är du engagerad i Konstrundan?
– Konstrundan startade för 10 år sedan. 
Då av kommunen som efter två år valde 
att överlämna ansvaret till konstnä-
rerna själva. Då bildades föreningen 
Konstrundan i Sörmlands Hjärta, med 
huvudsakligt mål att varje år organisera 
Konstrundan.

Jag sitter som ordförande och trivs 
med det faktum att rundan öppnar upp 
för människor att besöka ateljeèr där 
konsten blir till. Möta konstnärer otradi-
tionellt vilket startar många intressanta 
diskussioner. Möjligheten att ha sam-
lingsutställningen av alla deltagare är 
också lite av ett nav där många besöker 

Konstgalleriet i Hälleforsnäs och gör det 
till startplatsen för rundan. Man tittar 
vad som intresserar en och ger sig sen ut 
i kommunen och uppsöker deltagande 
konstnärer.

Intresset har hela tiden ökat vilket är 
inspirerande. I år - jubileumsåret - är vår 
förhoppning att under året genomföra 
en mängd otraditionella konst/kultur-
händelser, förutom själva rundan förstås.

Nämn något få känner till om dig?
– Jag genomförde för ett antal år sedan 
projektet med att bygga ett 350 ton 
stort isberg inne i Grand Palais i Paris. 
Catwalken till Karl Lagerfelt/Chanels 
vinterkollektion. Det var ett “once-in a 
lifetime” projekt. Det var ett så extraor-
dinärt projekt att jag hållit föredrag om 
det.

 

Gun-Britt Karlsson 
Form av konstnärskap: Akvarell 
Plats: Yxtaholm, Flen

Hur och när startade ditt konstnärskap?
– Musiken har varit mitt stora intresse 
sedan barndomen. Måleriet tog fart 
senare i livet.

Var drar du inspiration ifrån?
– Naturen ger mig inspiration att måla, 
inger ett lugn speciellt i dessa tider.

Varför är du engagerad i Konstrundan?
– Jag blev medlem i Flens Konstrunda 
2016. Mycket givande att träffa och kny-
ta nya kontakter. Mötet med människor 
är viktigt!

Nämn något få känner till om dig?
– Spelar dragspel (och piano). Sommar-
plåga till midsommardansen.

Ylva Skoglund 
Form av konstnärskap: Måleri, skulptur 
och illustration 
Plats: Verksam i Hälleforsnäs och  
Stockholm

Hur och när startade ditt konstnärskap?

– Jag har alltid hållit på med bild och 
form, men har också ett stort intresse för 
film.

Efter utbildning i filmvetenskap och 
illustration/grafisk formgivning under 
80-talet jobbade jag på Dagens Nyheter 
som illustratör under fem år. Därefter 
startade jag “eget” 1991. Jag har sedan 
dess mest jobbat med egna “fria” arbe-
ten, utställningar och beställningar.

Var drar du inspiration ifrån?
– Jag har jobbat med olika teman under 
åren men återkommer gärna till männ-
iskan och Fåglar. Det är teman som blir 
så omfattande som man gör dem till. 
Outtömliga!

Jag finner också inspiration i själva 
materialen, till.exempel rostfritt stål och 
plexiglas. Det täta, obändiga, kalla stålet 
och dess motsats, plexiglaset, mjukt 
varmt och transparent.

Just nu utforskar jag det abstrakta och 
bara låter färg, form och djup ta fokus. 
Det är spännande!

Varför är du engagerad i Konstrundan?
– Konstrundan är alltid rolig, att få möta 
sin publik där man jobbar är givande! 
Man känner intresset och nyfikenheten 
på arbetsplats och själva arbetsproces-
sen. Det blir många roliga och inspire-
rande möten. Jag ser särskilt fram emot 
årets runda, som ju också är vårt 10-års 
jubileum. Välkomna alla!

forst. Inför Konstrundan 10 år
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et är företagarföreningen Forum 
Flen som sedan 2008 arrangerar 

mässan. 2022 sker den i samarbete med 
Flens kommun, Handelsbanken, Sörm-
lands Sparbank, Unilever/GB Glace samt 
Hotel Malmköping. Årets mässa invigs av 
landshövding Beatrice Ask.

Temat bygga, bo och hälsa är återkom-
mande och har så varit sedan 2010. Temat 
följer som en röd tråd genom föreläsning-
ar, utställare och annat. I år är det även 
fokus på hållbarhet, något som bland an-
nat kommer att märkas i form av kortare 
seminarier av GB Glace samt Sörmland 

Vatten – minska ditt avfall, inspiration 
från minimeringsmästarna.

Mässan har ungefär 100 utställare och 
de flesta är lokala företagare. Dessutom 
kommer de lokala partierna att finnas på 
plats detta valår. För nystartade företag 
som vill passa på att visa upp sina verk-
samheter erbjuder mässan ett utmärkt 
tillfälle för just detta.

– Det är alltid ett jobb att få med ut-
ställare till mässor men mässan i Flen är 
populär, många ser den som strategiskt 
viktig och bra att vara med och synas 

på. Nu efter pandemin tror jag också att 
intresset för att träffas är väldigt stort, 
oavsett vad det kan vara, säger Joakim 
Andersson, samordnare från Forum Flen.

Mässan är öppen klockan 10 till 16. Entrén 
är 40 kronor från 17 år och uppåt, barn 
mellan 7 och 16 år betalar 10 kronor i 
målsmans sällskap medan de minsta går 
in gratis. Hotel Malmköping erbjuder mat 
och dryck till försäljning. Besök hemsidan 
byggabohalsaflen.se för mer information 
och uppdaterat program.

Magnus Ornhammar

D

Dags för comeback när den uppskattade mässan Bygga, Bo & Hälsa i GB-hallen i Flen hålls lördag 23 april.  
Mässan arrangeras vanligtvis vartannat år men har tvingats ta uppehåll på grund av pandemin. 

Missa inte 
mässminglet  
i GB-hallen

Avloppshjälpen
Brava Vattenrening
Bravida
Brukspadel
Bruksrestaurangen
Bygderådet 
Centerpartiet 
D2 Kök
Data & Elektronikservice
Ekonomiteamet i Stockholm
EY
Fastighetsbyrån
Femhundragrader
Fiskarhedenvillan 
Flens Bostads
Flens Bowlingcafe
Flens GK
Flens Glas
Flens kommun
Folktandvården Sörmland
Fonus
Forum Flen
Framtidsbruket med aktörer
Furulandet
Garageportexperten

Galleriet
Gjuterimuseumet 
Grinda Gårds Padel
Handelsbanken
Hedenlunda slott
Hotel Malmköping
Härjedalskök
Idéfarmen - Makerspace
Isoleringslandslaget
Jürss Mejeri 
K-Bygg, Bygg & Interiör
Kanotcenter Skebokvarn
KFV IT & Telecom
Kolmårdskök
Kolhusteatern 
Komtek Flen
Kristdemokraterna
Kronans apotek
Kvalité Häst och Hund Lida Gård
Kvinnojouren Malva 
LA Takvård
Landsbygdsvaccinatören
Liberalerna 
Lindbro Byggvaror – Bolist
Linderoths Tryckeri

Liv i Ro Konsult
LRA Handel 
Lundberg & Jonsson Rör
Länsbildningsförbundet Sörm-
land 
Markjobb
MatMattes Catering
Medical Care System
Miljöpartiet 
Mockfjärds Fönster
Moderaterna 
Morups Fönster
Möller Bil Katrineholm
Nybble Bygg
NyföretagarCentrum
Olivebar
Oriflame
Orkidésmycken 
Phoenix Profix
Polisen
Pressjärnet
Prins Wilhelmsgymnasiet
Rennit 
Rådek
Sector Alarm
Seven Sundays

Sjötorpshus
Skandinavisk Ecotech
Socialdemokraterna 
Sofielund
Stendörren fastigheter 
Stjärnkliniken 
Sveafastigheter
Svensk Fastighetsförmedling
Sverigedemokraterna 
Sörmland Vatten
Sörmlands Jakt & Viltfoder
Sörmlands Sparbank
Talja Företagspark
Telling stories 
Total skydd & underhåll
Unikabruket 
Unilever Produktion/GB Glace
Verisure
Vesivek
Villaägarna Västra Sörmland
Vård för Pengarna
Vänsterpartiet 
ZEOWater
Åsa Folkhögskola
Älgskadefondsföreningen

Utställare (med reservation för ändringar)
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örutom några justeringar och anpass-
ningar i själva utbudet är den stora 

skillnaden att det är helt utan kostnad för 
alla barn mellan 8-12 år samt för pensio-
närer. På köpet får nämligen pensionärer-
na prova på olika aktiviteter när de ändå 
fi nns tillgängliga för barnen, för att öka 
rörelse och samvaro, genom extra tillsatta 
medel från kommunen.

Kommunens förenings- och ungdoms-
konsulent Tomas Larsson, tillika projekt-
ledare för Summer Camp i Flen, ser många 
fördelar i upplägget:

• Barn och pensionärer kommer att bli 
aktiva med mycket rörelse i skiftande 
aktiviteter

• Föreningslivet får en chans efter 
pandemins eff ekter att visa upp sitt 
breda utbud i kommunen och därmed 
marknadsföra sina verksamheter mot 
nya medlemmar

• Kommunens ferieungdomar födda 
2005 får möjlighet till ledarutbildning 
och praktiskt ta hand om en grupp barn 
under en hel vecka. Detta innebär en 
viktig merit och erfarenhet till sitt cv 
och kommande jobbsök

• Ny generation unga ledare som fören-
ingslivet får tillgång till i sin utveckling

• Barngrupper blandas i åldrar samt att 
det underlättar integration

– Jag tycker att detta ger mycket win-win 
för väldigt många och dessutom genom 
fl era delar i samhällskedjan. Det här är bra 
för Flens kommun och innebär en stor 
investering och möjlighet för framtiden, 
säger Tomas Larsson.

Närmast i april och maj kommer mark-
nadsföringen vändas mot barnen som är 
8-12 år. Samarbetspartners gör det möjligt 
att ta med ytterligare barn i projektet 
som troligen kommer att få ett minne för 
livet.

Projektet börjar med två veckors ledar-
utbildning för de 17-åringar som visat 
intresse och valt den första av kommu-
nens tre ferieplatsperioder i sommar. 
Utbildningen leds av RF-Sisu Sörmland 
och i direkt anslutning går utbildningen 
över till praktiskt utövande som ledare 
för de barngrupper som deltar i Summer 
Camp under vecka 26, 27 juni-1 juli. 

Barngrupperna går under den veckan runt 
till ett antal aktiviteter som kommunens 

föreningsliv står för enligt ett fastställt 
schema. Då fi nns det också mentorer och 
handledare med som stöttar de nyutbil-
dade ledarna för att skapa trygghet och 
extra utveckling.

Tomas berättar vidare att lunch ingår alla 
dagar och transporter från kransorterna 
in till tätorten, där nästan alla aktiviteter 
kommer vara runt Hammarvallen, samt 
tillbaka till sin hemort på eftermiddagen 
gör att alla, oavsett förutsättningar, verk-
ligen har chansen att vara med. 

Under transporterna fi nns det även 
ledare med för att avlasta föräldrar och 
chauff örer.

– En av de viktigaste delarna är att allt 
ska vara utan kostnad och tillgängligt för 
alla förklarar projektledaren. Kommunen 
är ansvarig det här första året för att ska-
pa en grund till föreningslivet att utveckla 
vidare till nästa år.

– Det här borde vara prioriterat i fören-
ingarna efter att ha sett vilken möjlighet 
det är på många sätt, avslutar Tomas 
Larsson. 

F

Flens kommun kopierar nu nästan rakt av Katrineholms stora succé 
under tiotalet år, nämligen Summer Camp. 

Summer Camp 
gör entré i Flen 
– till nytta och glädje för väldigt många!
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Konceptet med en vårkonsert med fi lmtema har legat på is 
sedan två år tillbaka när pandemin satte stopp. Det är glada 
arrangörer som nu äntligen kan lufta struparna och framföra 
nära 20 nummer under konserten i kyrkan. 

– Idén till musik ur fi lmens värld kom för länge sedan. Det 
fi nns hur många låtar som helst att välja bland och det är 
svårt, men vi har gått på musik vi gillar och tittat på Tom-
mys noter han hade sedan tidigare, säger Gunbritt Solberg, 
körens ordförande.

Musiken som framförs i år är till vissa delar samma upplägg 
som 2020 kören kunnat återanvända. Låtar som ofta krävt 
lite bearbetning.

– Det är inte alltid låtarna är anpassade för körer men Gustav 
Andersson är skicklig och arrangerar snabbt om dem. Han är 

också med och spelar på konserten, säger körledaren Tommy 
Karlsson som ser fram emot att få möta publiken igen.

Konserten startar klockan 17 lördag 23 april. Förutom själva 
låtarna och uppträdandet blir det lite hemligt kringarrang-
emang som brukligt när kyrkokören arrangerar musikupple-
velser. Vad vill man såklart inte avslöja, men att det blir något 
visuellt och element från fi lmmiljön står klart.

Dessutom kan man som publik delta i en tävling och gissa 
vilken fi lm som respektive låt medverkat i. I prispotten ligger 
passande nog två biobiljetter. Om du vill tävla - glöm inte att 
ta med dig en egen penna.

Biljetter kostar 100 kronor styck och kan köpas på Flens 
bibliotek.

Magnus Ornhammar

Vårkonsert i 
fi lmens tecken

Flens kyrkokör stämmer upp i vårkonsert i Flens kyrka lördag 23 april. Temat är musik från fi lmer och 
det utlovas sköna toner som många känner igen. Kan du även känna igen vilken fi lm låtarna är hämtade 
ifrån kan du vinna biobiljetter.
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nder 2021 fastställdes att mer fokus 
och samsyn hos medarbetarna inom 

Flens kommuns kommunala förskolor 
skulle fi nnas kring arbetet med barnhälsa. 
Det blev startskottet för det arbete och 
de mål i läroplanen som sattes för rektor 
Marie Magnussons förskolor. 

– Vi har ju så fi na och rejäla skolgårdar 
som verkligen bör användas, säger Marie.

Arbetet på båda förskolorna började med 
en så kallad gårdsvandring tillsammans 
med barnhälsan. Tanken med gårds-
vandringen är att hitta goda och trygga 
lärmiljöer men även mindre trygga platser 
där förbättring kan ske. Denna gång 
vidareutvecklade man konceptet för att 
hitta platser där stor potential fi nns för 
användning av utomhusmiljön i undervis-
ningen.

– När vi gjorde denna trygghetsvand-
ring hade pedagogerna stort fokus på 
att försöka se skolgården med barnens 
ögon. Vi gick ned på huk när vi stannade 
vid olika platser på gården, allt för att se 
det från rätt perspektiv. På så vis kunde 

vi upptäcka ställen med stor potential 
och började helt enkelt tänka på olika 
möjligheter att utnyttja skolgården mer, 
berättar Marie.

På Björkliden har man bland annat arbe-
tat med färg, form och läsning. Barnen har 
till exempel fått leta efter grafi ska former 
i naturen, de har också fått söka färger 
utomhus och sedan fått lära sig om olika 
nyanser av den färg de hittat. Genom att 
exempelvis prata om att färger kan vara 
både mörkare och ljusare vidgas barnens 
språkbild. 

– Alla tycker att det är så himla roligt, 
både barnen och vi pedagoger. Vi har 
dokumenterat allt i pärmar så att även 
eventuella vikarier ska kunna hålla i utom-
husundervisningen om någon av oss blir 
sjuk, säger Carola Svensson, förskollärare 
på Björkliden.

På Tomtebo har utomhusundervisningen 
varit zonbaserad. Skolgården har blivit 
uppdelad i zoner där olika aktiviteter sker. 
Zonerna är samma varje dag så att barnen 
enkelt ska veta vad som sker var. Kollegiet 

har skapat olika temaboxar som används 
i de olika zonerna, man har bland annat 
haft en låda för kreativitet, en för rörelse 
och en för matematik.

– Det som har varit så spännande är att 
vi numera ser inomhus- och utomhusun-
dervisning som lika naturligt. Att vi går ut 
på gården innebär inte bara att det är fri 
lek. En annan stor vinst är det kollegiala 
lärandet, att vi stärkt sambandet mellan 
de olika avdelningarna, säger Helena 
Ahlström och Yvonne Huth, förskollärare 
på Tomtebo. 

Undervisningen som sker på förskolorna 
planeras i förväg och följs upp genom 
utvärdering, på så vis får man ett fi nt 
kvitto på att det här initiativet är givan-
de för både barnen och pedagogerna. 
Pedagogerna på båda förskolorna tycker 
det är väldigt roligt och givande att hålla 
planerad undervisning utomhus och ser 
positivt på att vidareutveckla konceptet.

Hanna Majehag

Glädje genom 
utomhusundervisning 

U

Glimten har besökt förskolorna Björkliden i Flen och Tomtebo i 
Mellösa som senaste året haft stort fokus på utomhusundervisning. 
Undervisningen ger inte bara hälsosamma fördelar för barnen utan 
stärker även samarbetet mellan kollegorna.

Rektor Marie Magnusson och Yvonne Huth, 
förskollärare på Tomtebo förskola.
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 år plockar vi skräp som aldrig förr under 
vecka 19. 9-15 maj pågår Flens skräpp-

lockardagar där alla är välkomna att delta, 
ju fl er vi är desto bättre och roligare. 

Här i Flens kommun, men även i resten av 
landet, plockar skolor, föreningar, företag 
och privatpersoner skräp. Tillsammans 
gör vi vår närmiljö bättre och visar att 
nedskräpning inte är okej.

Anmäl dig och ditt team senast 
30 april via vår hemsida: www.fl en.se/
skrapplockardagarna-2022. Här hittar du 
också all information om skräpplockarda-
garna. Du kan också nå hemsidan genom 
att scanna QR-koden.

Fyra schyssta anledningar att delta: 

• Du beställer gratis sopsäckar och hand-
skar som du hämtar hos oss.

• Du visar att skräp inte hör hemma i 
naturen utan i papperskorgen eller på 
återvinningscentralen.

• Du påverkar din närmiljö till det bättre 
och skapar en stolthet över platsen du 
bor på.

• Tillsammans sparar vi skattepengar som 
kommunen kan lägga på något bättre/
roligare ändamål än skräpplockning.

Silvermedalj 2021
Stiftelsen Håll Sverige Rent utsåg Flen till 
näst bästa Håll rent kommun 2021. 

Motiveringen löd: ”För det fi na arbe-
tet under skräpplockardagarna och håll 
Sverige rent-dagen. Och för att man har 
antagit en ny gedigen handlingsplan för 
minskad nedskräpning.”

Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg i 
vårt förebyggande arbete mot nedskräp-
ning. Fortsätt kämpa för ett renare Flen, 
det blir både trevligare, tryggare och 
bättre för miljön. 

Tack för att ni bidrar!

Hanna Majehag

Glädje genom 
utomhusundervisning 

I

Flitiga barn vid Mårbacka förskola under tidigare 
skräpplockardag.

Nu är det dags för Flen att återigen delta i Håll Sverige Rents kampanj 
Skräpplockardagarna. Den största skräpplockaraktiviteten på året! 

DELTIDSBRANDMAN

Gör en insats! Besök hemsidan blideltidsbrandman.nu för mer
info eller kontakta brandinspektör Tomas Jonsson, 0157-430 313.
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ed lång erfarenhet från näringsliv 
och kommunala bolag samt en civil-

ingenjörsutbildning med doktorsexamen 
i ryggen tar Asoos Rasool sig an jobbet 
som vd för Sörmland Vatten.

Varje dag ombesörjer Sörmland Vatten 
produktion och distribution av dricksvat-
ten, avledning och rening av spillvatten, 
produktion och försäljning av fordonsgas/
biogas samt renhållning och omhänder-
tagande av hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. 

– Uppdraget är viktigt, samhällskritiskt 
och ansvarsfullt. Frågeställningar om 
driftsäkerhet och kontinuitet är mycket 
viktiga i sammanhanget och har blivit 
extra aktuella just nu. Detta ska vi arbeta 
med dagligen. Vi ska också arbeta enligt 
kommunägarnas förväntningar och skapa 
de bästa kundupplevelserna på ett eff ek-
tivt och säkert sätt. Dessutom har vi en 
vision att Sörmland Vatten, med service 
och miljö varje dag, ska vara ett föredöme 
i renhållnings- och VA-branschen, säger 
Asoos som har arbetat med ledarskap i 
mer än 25 år. Hans drivkraft grundar sig 
mycket i personliga värderingar.

– Jag har alltid tyckt att det är fantastiskt 
att jobba för hållbar samhällsutveckling 
och samhällsbyggnad och att vara en 
nyckelperson i det. Frågeställningar om 
samhällsnyttan är intressanta för mig. Jag 
bryr mig om det som sker omkring mig i 
samhället, miljön och människorna och är 
inte den som bara står och tittar på. Så 
har det varit i hela mitt liv och det är det 
som gjort att jag haft sådana jobb, säger 
Asoos som tidigare arbetat för bland 
andra ABB, Vattenfall och Mälarenergi i 
företagsledande positioner och vd.

Mycket tid och kraft läggs dagligen ner 
för att invånarna i Flens, Katrineholms 
och Vingåkers kommuner, samt några 
andra orter i Sörmland, ska kunna leva, 
bo och få vardagen att fungera smärtfritt. 
Denna ständiga beredskap och arbete i 
det dolda är för Asoos Rasool en av tjus-
ningarna med arbetet.

– Många tar det för givet att när man 
vaknar på morgonen ska det fi nnas vatten 
i kranen, att vi har en fungerande sanitet, 
spillvattensystem och att hushållsavfall 
tas hand om. Man glömmer att det fi nns 
många människor som jobbar 24/7 för att 
detta ska vara möjligt. Sörmland Vattens 

medarbetare och ledare gör detta möjligt. 
Det är det som inspirerar mig när jag går 
till jobbet, att det är ett uppdrag som är 
otroligt viktigt för samhället.

Asoos beskriver själv att hans viktigaste 
uppdrag som vd är att skapa förutsätt-
ningar för chefer och medarbetare att 
kunna utföra sina jobb på bästa sätt för 
att nå företagsmål, trygga leveranser 
till kunder, kommunernas invånare och 
företag.

– Då tänker jag på att skapa tydlighet i 
verksamheten. Vad är vårt uppdrag, vilka 
är förväntningarna, hur ser våra priori-
teringar ut och hur arbetar vi med våra 
mål och strategier är några av frågeställ-
ningarna. Grunden är att skapa en säker, 
positiv, trivsam och tillåtande  arbetsmiljö 
som präglas av öppenhet, delaktighet och 
engagemang vilket är bolagets värdeord 
som vi ska leva upp till. Här är det viktigt 
att skapa tydliga ramar med delegerat 
ansvar och befogenheter för medarbetare 
och chefer att verka självständigt, ta egna 
initiativ och egna beslut med fokus på sä-
kerhet, kund och mål, säger Asoos Rasool.

Magnus Ornhammar

“Det är fantastiskt att jobba för 
hållbar samhällsutveckling”
Sedan 1 mars är Asoos Rasool ny vd för Sörmland Vatten. Han efter-
träder Björnar Berg som innehaft posten sedan företaget bildades.

Asoos Rasool, vd Sörmland Vatten.
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Ny vd för 
Sörmland Vatten 

Kritat och klart med nytt 
medborgarlöfte

M
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edborgarlöftet är en del av sam-
verkansöverenskommelsen mellan 

Polismyndigheten och Flens kommun och 
handlar om långsiktigt brottsförebyggan-
de och trygghetsskapande arbete. Med-
borgarlöftet grundar sig i en gemensam, 
lokal lägesbild, som tagits fram genom 
kartläggningar av polis och kommun. I lä-
gesbilden går att avläsa vilka problem som 
behöver prioriteras att arbeta med.

Polisen och kommunens övergripande 
mål är att på sikt öka tryggheten och 
minska risken för att bli utsatt för brott. 
Fokus i detta medborgarlöfte är att på 
kort sikt försöka åtgärda symptomen på 
de problem som återfi nns i kartläggningen 
och på lång sikt arbeta med de bakomlig-
gande orsakerna.

De områden som polis och kommun är 
överens om att vi behöver prioritera är 
våld och droger, främst rörande barn och 
unga. Vi behöver bland annat fokusera på
sambandet mellan våld och användning 
av alkohol och/eller droger, som en viktig 
riskfaktor för våld, såväl i nära relationer 
som i det off entliga. Barn som växer upp i 

utsatta miljöer löper högre risk att själva 
utveckla ett missbruk eller våldsamt 
beteende.

Två konkreta problembilder som polis och 
kommun lovar att arbeta med är att:

• Arbeta med att göra stationsområdet 
till en tryggare plats

Här behöver vi främst jobba med situ-
ationella åtgärder som främjar en trygg 
inne- och utemiljö på platsen. Målet är 
att våra invånare och besökare ska känna 
sig trygga att nyttja tåg och buss som 
transportmedel samt att vistas i området 
både dag- och kvällstid. En ökning av 
upplevd trygghet ska gå att avläsa i de 
trygghetsmätningar polis och kommun 
genomför under 2023.

• Vidta åtgärder för att öka tryggheten i 
boendemiljön i Flens kommun

För att skapa trygga boendemiljöer 
behöver kommun och polis tillsammans 
med bostadsbolag jobba med såväl 
situationella som sociala åtgärder. Målet 
är att våra invånare ska känna sig trygga i 
sina egna boendemiljöer och våga röra sig 

fritt både dag- och kvällstid. En ökning 
av upplevd trygghet ska gå att avläsa i de 
trygghetsmätningar polis och kommun 
genomför under 2023.

Även om arbetet mot våld och droger 
kommer att prioriteras högst så kommer 
polisen och kommunen även fortsätt-
ningsvis att arbeta med andra problembil-
der som vi vet är viktiga för våra invånare, 
exempelvis skadegörelse, nedskräpning 
och trafi ksituationer.

Vi ser även ett behov av utökad sam-
verkan med näringslivet för att få en 
heltäckande bild av brottsligheten och 
otryggheten som möjliggör rätt insatser.

Du kommer löpande kunna följa aktivi-
teter och insatser kopplade till Medbor-
garlöftet via polisens och kommunens 
respektive sociala medier.

Har du funderingar, frågor eller förslag 
rörande det trygghetsskapande arbetet? 
Kontakta gärna kommunens brottsföre-
byggande samordnare, e-post: jessica.
ekermann@fl en.se 

Jessica Ekermann

“Det är fantastiskt att jobba för 
hållbar samhällsutveckling”

Den 1 mars skrevs det nya medborgarlöftet under av lokalpolisområ-
deschef Liselotte Jergard och Flens kommunchef Håkan Bergsten.

Kommunchef Håkan Bergsten 
och lokalpolisområdeschef Liselotte 
Jergard undertecknar medborgarlöftet.

Kritat och klart med nytt 
medborgarlöfte
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quaredance Convention arrangeras, 
med undantag från pandemiåren, 

årligen i Sverige men det är första gången 
som evenemanget hålls i Flen.

– Vi ser verkligen fram emot Love Dan-
cing och blev mycket lyckliga när res-
triktionerna försvann. Förutom att vi ska 
dansa i fem hallar på Hammarvallen och 
bjuda på en uppvisning på torget utanför 
biblioteket blir det också en marknad 
till vilken vi bjudit in lokala hantverkare, 
säger Bengt Nilsson.

Bengt är ordförande i arrangörsklubben 
Violen, Sveriges yngsta squaredanceför-
ening som på knappt fem år vuxit från 17 
till runt 100 medlemmar. I nuläget håller 
föreningen nio kurser för nybörjare runt 
om i kommunen samt i Mariefred och 
Åkersberga.

Inför Love Dancing är planen att dra igång 
några intensivkurser med start i april för 
dem som är sugna att lära sig grunderna 
för att kunna delta i evenemanget.

I squaredance dansar man i grupper om 
fyra par som står i en fyrkant och dansar 

olika typer av turer som ropas eller sjungs 
ut av en caller. Det fi nns tio olika kun-
skapsnivåer och under Love Dancing dan-
sas nivåerna Basic – C3a. Det förekommer 
inga tävlingsmoment utan man träff as för 
att dansa och ha kul.

– Årets Squaredance Convention är det 
fyrtionde i ordningen och när vi kontaktat 
callers har vi velat slå ett slag för kvinn-
liga och unga under 25 år. Vi har också 
några amerikanska dragplåster. Det fi nns 
svenska callers som är minst lika duktiga 
tekniskt men de amerikanska jobbar lite 
annorlunda och showar mer. Vi har också 
haft idén att samla callers från hela Sve-
rige för att locka dansare från stora delar 
av landet, säger Bengt Nilsson.

Föreningen har varit ute i god tid för att 
boka boenden åt de tillresande i såväl 
Flen som kringliggande orter, ordnat 
ställplatser för husbilar, fi xat plats på 
campingar, planerat för mat och fått klart 
de tillstånd som krävs.

– Det är mycket arbete med den här 
typen av arrangemang men jag och fl era 

med mig i conventiongruppen har viss 
vana att ordna liknande event. Det här 
engagerar hela föreningen och de fl esta 
som är hemma ställer upp och hjälper till. 
En idrottsförening ställer också upp och 
vi har fl era sponsorer som stöttar oss. 
Men alla som vill hjälpa till eller är nyfi kna 
på att vara med och dansa är varmt 
välkomna att kontakta mig på tel 073-652 
28 22 eller bengtnilsson50@hotmail.com. 
Man behöver inte vara två för att dansa 
utan är välkommen ensam eller i grupp, 
säger Bengt Nilsson.

Allt som behövs för att börja med squ-
aredance är ett par bekväma skor och 
den som är intresserad är välkommen 
att prova på utan kostnad innan man 
bestämmer sig.

– Squaredance berättigar till frisk-
vårdspeng och är en jättebra motionsform 
för både knopp och kropp, dessutom är 
det väldigt roligt! säger Bengt Nilsson.

Kristina Eder

Love Dancing i Flen

4-6 juni är det dags för Love Dancing i Flen. En Squaredance Conven-
tion som väntas locka uppåt 1 000 deltagare från ett fl ertal länder 
som ska dansa under ledning av namnkunniga callers. Du är välkom-
men att vara publik, vara med och dansa, efter genomgången kurs, 
eller hjälpa till med evenemanget.

Squaredancefest kommer till stan. Bilden är tagen vid 
ett övningstillfälle i mars på TEA-lokalen i Flen. 

S

Bengt Nilsson
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et är vintermorgon, mörkt och 
frostigt. Bilens klocka visar 6.45. Jag 

kör från Hälleforsnäs mot Hammarvallen i 
Flen, kommunens badhus och idrottsan-
läggning. I receptionen får jag nyckel till 
lugna omklädningsrummet, går in och häl-
sar på alla gubbar. Här fi nns olika sorter. 
En del badar bastu, sitter sedan i bubbel-
poolen och pratar. Kanske simmar en del 
av dem också några längder i bassängen. 

Och så är vi några som håller igång med 
lite styrketräning på Actic. Först värmer 
jag upp på träningscykeln och sedan är 
det dags för träningsprogrammet, som är 
egenkomponerat.

Jag har i större delen av mitt liv haft 
problem med ryggen. Efter fyrtio år fyllda 
blev problemen värre och jag sökte hjälp. 
Vårdcentraler, sjukgymnaster, vattengym-
pa, massage och smärtstillande tabletter. 
Inget hjälpte på lång sikt. En vanlig rönt-
gen visade lite skolios och en kotförskjut-
ning. Inget att göra något åt, sa man.

Här kommer styrketräningen in. Det bör-
jade med att jag fi ck en prova-på-period 
i present av min fru. Egentligen var jag 
mycket tveksam till den här typen av 

träning. Men det kändes oväntat bra och 
nu har jag hållit på i många år. Förutom 
träningen, dusch och bastu har jag även 
tillgång till bassängen, så jag började 
simma också. 

Jag fyller snart 80 år och är övertygad om 
att styrketräningen – och övrig motion 
– betytt mycket för mitt välbefi nnan-
de idag. Jag försöker träna två gånger i 
veckan men det blir inte alltid så. Jag är 
inte problemfri men två saker har hänt: 
smärtnivån är konstant på en lägre nivå 
än tidigare och de gånger jag har varit 
oförsiktig med ryggen, så är jag ändå 
snabbt återställd efter en natts sömn.

Vi är många gubbar och gummor i pen-
sionsåldrar som tränar för att hålla oss 
i god vardagsform. Några är över 80 år. 
En del dras med olika handikapp. Det 
vanligaste är kanske att de råkat ut för en 
stroke så att någon del av kroppen inte 
riktigt hänger med.

Allra gladast av oss, och mest positiv, är 
den gamle rörmokaren, som kanske är den 
mest vältränade av oss alla, i förhållande 
till åldern och med tanke på den stroke 
som drabbade honom för några år sedan.

Den gamle fotbollstränaren och idrottslä-
raren har råkat ut för fl era stroke men han 
kommer alltid tillbaka till styrketräningen 
igen. Han ger alla som vill goda råd och 
uppmuntran i träningen.

En äldre man jag tidigare inte talat med 
tittade på mig en dag och sa.

– Ja, jag håller på med det här för att 
slippa rullatorn.

Oftast är vi fl er män än kvinnor men 
ibland är det helt jämställt i träningslo-
kalen. Väder och vind, senaste lokala ny-
heter, historier om kändisar, illa omtyckta 
kommunala beslut, stort och smått, högt 
och lågt, det mesta kan luftas både i trä-
ningslokalen och i omklädningsrummen.

Är jag trött och nedstämd före träningen 
så är jag alltid på gott humör efteråt. Den 
sociala samvarons positiva inverkan och 
träningens och simningens endorfi npåslag 
känns tydligt när jag sätter mig i bilen och 
kör hem till Hälleforsnäs. Oavsett grund-
ton i övrigt känns livet då lätt att leva. Jag 
har hittills aldrig ångrat att jag åkt till Flen 
och genomfört ett träningspass.

Lennart Cederberg

Som artikelserien “Mitt Flen” anger bor det drygt 16 500 personer 
i kommunen och alla med något att berätta. Hälleforsnäs Lennart 
Cederberg kontaktade Glimten med sin upplevelse av – som han själv 
uttrycker det – gubbaträning.

Är jag trött och nedstämd före trä-
ningen så är jag alltid på gott humör 
efteråt, säger Lennart Cederberg.

D

Styrketräning som 
väg till välbefi nnande

Gästkrönika

Fo
to

: B
er

it
 B

en
th

ol
m



24

Flens kommun söker sommarvikarier 
inom äldre- och funktionsnedsättning

Äldre- och funktionsnedsättningsområdet söker dig som vill arbeta hos oss 
sommaren 2022. Våra verksamheter är öppna dygnet runt och därför ingår alltid 
kvälls- och helgarbete. Viss personal arbetar bara natt. Vi kan erbjuda semester-
vikariat i 12 veckor och det är viktigt att du som söker kan arbeta alla veckor. 

Särskilt boende äldreomsorg
Arbetet på särskilt boende innebär att du arbetar utifrån den boendes behov 
och vardag och bistår den boende i vardagssysslor som hen inte klarar av själv. 
Många av brukarna har medicinska insatser och därför prioriteras sökande med 
undersköterskekompetens. 

Hemtjänst
Innebär stöd och hjälp med såväl personliga som praktiska insatser för personer 
som bor i det egna hemmet. Körkort är ett krav för att kunna ta sig mellan olika 
brukares boenden. Många av hemtjänsttagarna har medicinska insatser och 
därför är undersköterskekompetens önskvärt. 

Uppdrag funktionsnedsättning
Arbetet innebär att du ger stöd i det dagliga livet för den enskilde med person-
kretstillhörighet och/eller psykisk ohälsa. Både i det egna hemmet, i grupp- och 
servicebostad och vid sysselsättning. Din uppgift är att se till att våra brukare kan 
leva ett liv som alla andra. Du hjälper till och stöttar med allt som ingår i 
brukarens liv och vardag samt under dennes aktiviteter.

Läs mer om tjänsterna och ansök på flen.se
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UPPLEV FRILUFTSLIVET I FLEN 
– SÖRMLANDS HJÄRTA

– Sörmlandsleden går genom omväxlande landskap med
vildmark, kulturbygd och historiska minnesmärken. Längs
leden finns övernattningsmöjligheter med skärmskydd men
man kan även ta in på hotell eller vandrarhem. Här finns
något för alla, berättar Mikael Larsson, näringslivschef i
Flens kommun.

Sörmland är känt för sin vackra svenska natur och sina
slott och herrgårdar och det finns många möjligheter att
kombinera vandringen med att bo och äta gott.

Cykel- och vandringslederna i Flen passerar ofta förbi
sevärdheter som Stenhammar Slott, ett typiskt sörmländskt
herrgårdslandskap där kungen huserar. Strax utanför Mellösa
ligger statsministerresidenset Harpsund. Här kan man prom-
enera i omgivningen strax utanför parken. Sparreholms slott,
Hedenlunda slott och Rockelstad slott är väl värda ett besök.
Upplev fantastisk kulturmiljö, god mat, fint boende, museer
och möjlighet till slottsbad och aktiviteter.

Om du vill uppleva friluftssverige på riktigt är Flen den perfekta kommun att besöka. Flen är en inbjudande 
destination med 170 sjöar, Sörmlandsleden, ett rikt friluftsliv och många rid-, cykel- och kanotleder. Flen är även 
lätt att nå med endast en timme med bil eller tåg från huvudstaden.

Omman vill äta god mat kan man besöka Bruket i Hällefors-
näs och äta middag på Axellent, även kallad Bruksrest-
aurangen. Eller varför inte Blaxsta vingård som är en av
världens nordligaste vingårdar med krog och hotell. Man kan
även besöka Malmköping, en pittoresk, gammal trästad, med
anor från 1700-talet. En charmig ort med en av Sveriges
finaste campingar och badplatser vid Hosjön.

Vid sjön Båven i Skebokvarn ligger Kanotcenter Skebokvarn
som hyr ut cyklar och campingutrustning, allt för en riktig
friluftssemester. I Flen finns även flera ridleder och ställen
som erbjuder turridning i natursköna omgivningar.

Flen har typisk svensk natur med sjöar, skogar, kullar och
öppna fält. Kommunen kallas även för Sörmlands hjärta,
eftersom den ligger mitt i och är den enda kommun som
endast gränsar till andra sörmländska kommuner. Under de
två senaste åren har man sett ett ökat besökstryck.

Kommunen är ytmässigt stor och här finns 2700 fritidshus
varav många varit bebodda under pandemin.

– Omman inte har varit här tidigare så rekommenderar vi
att passa på att besöka kommunen och kanske bosätta sig
här så småningom. Flen är en fantastisk boendemiljö med
nära till allt. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till kommunen
i vår och sommar!, avslutar Mikael Larsson.

Läs mer om besöksmålen 
på visitflen.se

Malmköping 
Foto: Anette Holmqvist.

Sparreholms slott 
Foto: Flens kommun
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och vardag och bistår den boende i vardagssysslor som hen inte klarar av själv. 
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Arbetet innebär att du ger stöd i det dagliga livet för den enskilde med person-
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träckan det rör sig om går från kors-
ningen Valhallagatan/Storgatan till 

korsningen von Kraemers väg/Storgatan.

Det är tillåtet att färdas i östlig riktning, in 
mot stan. Kommer man från andra hållet 
behöver man välja en alternativ väg förbi 
Bildningscentrum Stenhammar. Om du 
sitter på en cykel och använder cykelba-
nan påverkas du inte av enkelriktningen 
utan får cykla i båda riktningarna.

Att enkelrikta sträckan förbi skolan är 
ytterligare ett sätt att undersöka hur man 
bäst når säkrare skolvägar. Man styr trafi -
kanterna i samma riktning för att undvika 
trängsel bland bilar och barn specifi kt 
under morgonen då barnen anländer till 
skolan. Man mäter helt enkelt hur trafi k-
situationen förändras.

I Flens kommuns projekt Säkra skolvägar, 
som initierades utifrån ett medborgarför-
slag, undersöker man alla synpunkter och 
inspel kring hur skolvägarna kan förbätt-
ras. Under en kort period testade man 
att helt stänga av den aktuella sträckan. 
Detta uppskattades av många vårdnads-
havare och skolpersonal på Bildnings-
centrum Stenhammar som besvarade 
den enkät som gjordes i samband med 
avstängningen.

Under perioden med enkelriktat sitter 
det radarutrustning uppe som mäter 
hastighet samt räknar fordon för att se 
hur gatorna i området påverkas. Denna 
utrustning innehåller ingen kamera och 
fi lmar alltså inte.

Det kan understrykas att denna tremå-
nadersperiod är en testperiod. Beslut om 
detta kan bli en permanent lösning är 
något som samhällsbyggnadsnämndens 
politiker behandlar vid ett senare tillfälle 
när resultatet från testet är sammanställt.

Inför höstterminen 2021 togs ett antal 
korttidsparkeringar i bruk längs Storgatan, 
parallellt och i höjd med Familjecentralen. 
På dessa är det tillåtet att stå i två tim-
mar, använd gärna dessa om du kommer 
med bil. Cykelparkeringar fi nns på många 
platser runt om skolan.

Magnus Ornhammar 

Storgatan i Flen enkelriktas tillfälligt
Den 15 mars blev delar av Storgatan i Flen enkelriktad för biltrafi k. 
Detta kommer att gälla fram till 15 juni, som del av en testperiod.

S
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Storgatan i Flen enkelriktas tillfälligt

Vill du företräda en person som behöver lite 
stöd för att sköta sin ekonomi, för att ansöka om 
insatser och ha kontakt med myndigheter? 
Är du intresserad av hur din kommun och olika 
myndigheter fungerar? Har du tid att hjälpa en 
medmänniska att få dennes vardag att fungera? 
Kan du vara ombudet som ser till att saker händer, 
som håller i trådarna och säkerställer att din 
huvudman får sina rättigheter tillgodosedda?

För att lyckas med ditt uppdrag kommer du att genomgå en 
webbaserad grundkurs och möjlighet till månatliga utbildningstillfällen. 
Vi på överförmyndarkontoret bistår med råd och stöd samtidigt som vi
ser till att du sköter ditt uppdrag på ett rättsäkert sätt. 

Intresserad? Skicka oss ett e-mail: overformyndaren@flen.se så tar vi kontakt.

Vill du göra skillnad?
- bli god man!

Gör skillnad - bli god man!
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I Flens kommun bor ungefär 16 500 invånare, alla med något att berätta. 
I den här serien får du träff a både vanliga och ovanliga invånare.FlenMitt

Thor ger sin tid till föreningslivet
Tanken var att han skulle ägna mer tid 
åt föreningslivet när han blev pensio-
när. Och så har det också blivit för Thor 
Andersson som är engagerad i scouter-
na och Friluftsfrämjandet i Flen.

Thor Andersson är bondpojke från Halland och 
kom till Sörmland 1975 för att arbeta på Volvo 
BM i Eskilstuna. Efter några år i smestaden slog 
sig Thor och hans blivande fru ner i Flen.

– Här trivs vi bra och jag har varvat pendling 
med att arbeta hemma långt innan det blev 
modernt, säger Thor. Han bytte arbetsgiva-
re några gånger innan det var dags att gå i 
pension och ägna mer tid åt scouterna som 
har en plats i hans hjärta sedan han gick med 
som 9-åring.

– Hemma i Knäred hade vi en livaktig scout-
kår och jag har förblivit scout hela livet även 
om engagemanget varierat genom åren, säger 
Thor som är kassör och stugfogde. Han gläder 
sig åt fl er medlemmar och ökat engagemang 
från föräldrar för att deras barn ska vara ute.

– Det märks tydligt att det fi nns ett behov 
hos barn och unga att engagera sig i annat än 
idrott och scouterna har ingen avbytarbänk.

När Friluftsfrämjandet för några år sedan stod 
utan ordförande tog Thor sig an uppdraget 
och han håller även i kajakturer och utfärder 
för långfärdsåkare.

– Vi brukar säga att vi ”översomrar i kajak” 
och den här säsongen har vi haft mycket fi na 
isar.

Kunskap, utrustning och sällskap är de tre 
ledorden för den som åker långfärdsskridskor.

– Alla tre är lika viktiga men framförallt behö-
ver man en ryggsäck med grenbälte som håller 
en fl ytande ifall man skulle gå genom isen. 
Och så sällskap, helst ska man vara fl er än två 
för det händer i princip varje år att två som 
åker tillsammans går genom isen samtidigt och 
det är nästan alltid gubbar över 70 år, säger 
Thor som välkomnar fl er att engagera sig som 
ledare inom Friluftsfrämjandet och scouterna.

Kristina Eder

Namn: Thor Andersson.
Ålder: 74
Bor: Flen.
Familj: Fru, två vuxna 
söner och fyra barnbarn 
mellan 6 månader och 
10 år.

Som 9-åring gick Thor 
Andersson med i scouter-
na och han är fortfarande 
aktiv inom organisationen.
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edellivslängden ökar i Sverige vilket 
i sin tur ställer nya krav på vår sam-

hällsorganisation. En ökad självständighet 
hos vårdtagare genom användande av en 
läkemedelsautomat kan bidra till en ökad 
livskvalitet för individen samt en högre 
kvalitet vid utförande av andra insatser 
när tid frigörs för omvårdnadspersonal. 

Flens kommuns äldreomsorg har vid 
ingången av 2022 startat en pilotsatsning 
med fem läkemedelsautomater genom 
leverantören Evondos. Med hjälp av 
läkemedelsautomaten har personalen full 
överblick över vårdtagarens följsamhet 
till medicinering samt eventuella avvi-
kelser. Vårdtagaren och vårdpersonalen 
kan även till viss del kommunicera via 
läkemedelsautomaten.

Pilotsatsningen kommer att utvärderas 
efter minst ett år. Vid positiv respons 
från vårdtagarna och stor nytta för både 
individ och verksamhet kan automaten 
komma att användas även hos brukare i 
andra delar av socialförvaltningens verk-
samheter. 

Hur går det till?

1. Verksamheten identifi erar vårdtagare 
som skulle kunna ha nytta av en Evon-
dos läkemedelsautomat. 

2. Vårdtagaren informeras om automa-
tens funktionalitet och tillfrågas om 
sin inställning till lösningen. Även 
ansvarig läkare rådfrågas.

3. Läkemedelsautomaten placeras i hem-
met och fylls på med dos-förpackad 
medicin av vårdpersonal.

4. Vårdtagaren tar medicinen när auto-
maten signalerar med ljud och ljus.

Vem kan bära nytta av en läkemedels-
robot?

Vårdtagaren är positivt inställd till att 
ta sina mediciner, har en kognitiv och 
fysisk förmåga samt brukar dos-förpackat 
läkemedel.

Vad händer om det blir komplikationer 
med läkemedelsautomaten?

Vårdpersonal larmas direkt med informa-
tion om vårdtagaren för att kunna inställa 
sig och åtgärda problemet omgående. 

Amanda Sundström

om ni kanske minns har vi tidigare i 
Glimten berättat om att Flens kom-

mun köpt fastigheten där Volvo Parts AB 
huserat under många år. Det slutgiltiga 
beslutet togs juni 2021. 

I kommunens ägo avses Blocket utveck-
las till ett attraktivt område med nya 
verksamheter, bostäder och mötesplatser 
med bästa stationsnära läge. Med stöd av 
medfi nansiering från Region Sörmland har 
kommunen startat ett projekt som ska 
leda till en förstudie över området. 

Målet är att ta fram en vision för utveck-
lingen innan arbetet med en detaljplan 

påbörjas. Kommunen kommer också 
att titta på ett större sammanhang och 
inkludera hur även Drottninggatan kan 
utvecklas på allra bästa sätt.

Allt detta är såklart ett väldigt långsik-
tigt projekt som nu så sakta tar sin form. 
Redan i detta tidiga skede vill vi ha dina 
synpunkter om utvecklingen!

Fram till 24 april kan du lämna tankar, 
förslag och idéer om vad du vill ska fi nnas 
i området. Läs mer om projektet och 
lämna dina förslag genom att svara på vår 
digitala enkät via QR-koden. Du kan även 
nå enkäten via fl en.se.

Föredrar det klassiska papper och penna 
kan du istället besöka kommunens Kon-
taktcenter i stadshuset och lämna ditt 
förslag där.

Och förresten – onsdag 20 april kan du 
träff a oss och ställa frågor när vi står ut-
anför ICA i Flens centrum kl.14-16. Under 
Bygga-, Bo & Hälsa-mässan 23 april fi nns 
vi också på plats hela dagen, kl 10-16.

Ta din chans att tycka till om detta spän-
nande projekt som kommer att gynna 
hela kommunens utveckling!

Lina Lindström
Magnus Ornhammar

M
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Ökad självständighet 
för individen och mer 
tid för omsorgsinsatser 
i hemtjänsten

Nu får alla som vill vara med och tycka till om vad som ska hända med “Volvotomten”, eller som den heter 
lite mer offi  ciellt med fastighetsbeteckningen; Blocket.
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Säg ditt om “Volvotomten” i Flen

Tomten det rör sig om sträcker sig från korsningen Drottninggatan/Norra järnvägsgatan till 
korsningen Drottninggatan/Variagatan.
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vinnojouren arbetar stödjande 
och preventivt kring våld i nära 

relation. Föreningen har en styrelse, 
anställd personal samt volontärer. Vi 
arbetar med människor utsatta för oli-
ka former av relationsvåld som fysiskt, 
psykiskt, sexuellt, digitalt, latent, 
ekonomiskt, materiellt, försummelse, 
heder eller eftervåld.

Råd och stöd
Om du är utsatt för någon form av 
relationsvåld, behöver stöd för att 
reda i om din relation är våldsam och 
potentiellt farlig eller om du är anhö-
rig till någon utsatt för relationsvåld 
är du välkommen att kontakta oss 
för råd- och stödsamtal. Vid samtal 
är du anonym och samtal kan ske 
fysiskt eller via telefon. För råd- och 
stödsamtal tar vi emot både kvinnor, 
män och de som inte ser sig tillhöra 
kvinna/man samt hbtq.

Vi kan även fi nnas med som stöd vid 
kontakt med andra myndigheter, som 
till exempel socialtjänst, polis eller 
domstol och vi kan tipsa om kontakt 
med advokat om behov fi nns.

Malva kan även erbjuda olika former 
av gruppträff ar och anpassar vårt 
arbete utifrån den efterfrågan som 
fi nns.

Skyddat boende
Malva har ett skyddat boende där vi 
kan ta emot upp till tre kvinnor och 
åtta barn som behöver skydd från 
våldsutövande partner. Socialtjäns-
ten behöver alltid besluta om en 
placering. Vi tar emot skyddsbehö-
vande från hela Sverige.

Ungdomsverksamhet
I vår förening fi nns även vår ung-
domsverksamhet, Tjejjouren Malva 
och Killjouren Malve. Ungdomsverk-
samheten riktar sig främst till barn, 
ungdomar och unga vuxna 12-25 år 
genom att vi erbjuder samtalsgrupper, 
information i bland annat skolor och 
på fritidsgårdar samt chatt. Öppna 
chatt-tider delas på våra sociala me-
dier. Vi är öppna för förslag och ideer 
från ungdomar, allmänhet samt skolor 
kring vad vår verksamhet ska erbjuda.

Prevention och föreläsningar
Vi har en personal som arbetar pre-
ventivt i form av att erbjuda föreläs-
ningar, information och diskussioner 
till allmänhet, företag, arbets- och 
personalgrupper, föreningar, orga-
nisationer. För att minska risken för 
relationsvåld behövs kunskap om hur 
våldet ser ut, när det börjar och hur 

det utvecklar sig. Vi kan anpassa vår 
information, föreläsning och samtal 
utifrån den grupp vi träff ar.

Volontärer
Vi behöver gärna bli fl er volontärer. 
Som volontär i kvinnojouren kan du 
hjälpa och stötta oss i vår verksamhet, 
vid våra föreläsningar och aktiviteter, i 
vårat boende eller i vår chatt.

Som volontär i tjej- och killjour-
en stöttar du oss i vår verksamhet 
gentemot ungdomar, vid aktiviteter, 
på fritidsgårdar och vid chatt. Vi söker 
både tjejer och killar som volontärer.

Kontakt
Du når Kvinnojouren på 
telefon 0157-120 10 eller 
mail info@kvinnojourenmalva.se

Tjej- och killjouren når du på 
telefon 072-837 23 57 eller 
mail ungdom@kvinnojourenmalva.se

Du når även vår verksamhet på 
sociala medier. Följ oss gärna på 
facebook och instagram.

Information från 
Kvinnojouren Malva

Kvinnojouren Malva är en ideell förening med kontor i Flen som 
vänder sig till invånare i Flens kommun. Föreningen är politiskt och 

religiöst obunden och har funnits sedan 2008.

K



30

Evenemang
  11 APRIL -  10 JUNI 2022

Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar upp 
från www.visitfl en.se, där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där. 

Konstutställning: Fågelskrämmor och 
landskap 
15-16, 22-23 april, 15-18, 
Kungsgatan 14 Malmköping
Jan van Rooij ställer ut oljemålningar på 
temat ”Fågelskrämmor och landskap”.
Tel: 073-076 15 83
Arrangör: Widegrens e� ekter

Äggjakt i Malmköping
15 april 10, Malmköping
Äggjakt för barn mellan 3-5 och 6-10 år på 
Långfredagen den 15 april 2022
Start kl 10.00 (och mål) vid återvinningssta-
tionen vid Plevnahöjden.
Tel: 070-798 62 70
Arrangör: Småknytt i Malmköping

Flens Dagfi lmstudio
21 april och 5 maj, 15 Stadshusgatan 7 Flen
Flens Dagfi lmstudio visar dag fi lm 5 gånger 
i våren 2022. 21 april visas ”Flykten från 
DDR” och den 5 maj ”Fisherman’s Friends”.
Tel: 076-048 43 37
Arrangör: Flens Dagfi lmstudio

Naturskyddsföreningen Flens årsmöte 
med föredrag
21 april 19, hörsalen i Flens bibliotek
Efter årsmöteshandlingarna föredrag om 
stenar och bergarter av Hans Carlbom, då 
även icke medlemmar är välkomna att delta.
Tel: 070-593 09 93
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

Pianomusik i Flen – Peter Jablonski
22 april 18-20, Norroten Asphagen
Peter Jablonski, född 25 februari 1971 i 
Lyckeby, Karlskrona, är en svensk konsert-
pianist och dirigent. Jablonski har studerat 
på Musikhögskolan i Malmö och på Royal 
College of Music i London.
Tel 070-640 05 70
Arrangör: Piano Visions och Vänföreningen 
Pianomusik i Flen

Undersökningar med Naturskydds-
föreningen Flens skogsgrupp
24 april 10, Bilsbro Sparreholm
Skogsgruppen fortsätter sina undersökning-
ar av skog och inventeringar under ledning 
av Björn Rösch och Rolf Olsson.
Tel: 070-593 09 93
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i 
samarbete med Studiefrämjandet

Seniorer i Flen
25 april 14-17, Götgatan 10 Flen
Pensionärsföreningarna i Flens tätort in-
bjuder alla seniorer till ett möte i Flens bib-
liotek. Samlingen ingår i projektet Säker@
Digitalt i Sörmland. Tel: 072-210 88 82
Arrangör: Pensionärsföreningarna SPF, PRO, 
RPG, SKPF

Bluegrassjam på Klämman
29 april, 28 maj 15-17, Fridals gård i Mellösa
På Klämman samlas musiker som tillsam-
mans spelar bluegrassmusik, en musikform 
man kan läsa mycket om, inte att förväxla 
med country, jazz eller blues, nej en helt 
annan form av musik.
Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen, 
Teater Klämman AB

Valborgsmässofi rande
30 april, Thuleparken Flen
Braständning 20.30, Vårtal. Kaff eservering 
med hembakat bröd 19.30 - 20.30
Välkomna! Tel: 072-522 51 54
Arrangör: Flens Hembygdsförening

Valborg i Årdala
30 april 19:30, Årdala Hembygdsgård
Vi samlas först inomhus med fi kaförsäljning, 
lotteri och vårtal. Kanske vill någon stämma 
upp i vårlig allsång! Lite senare går vi utom-
hus och tänder vår lilla brasa och njuter av 
ett litet fyrverkeri.
Tel: 070-347 10 79
Arrangör: Årdala Hembygdsförening

Valborgsfi rande i Malmköping
30 april 20:30-23, Heden i Malmköping
Sörmlands Största Brasa!
Fackeltåg - körsång -tivoli - korv - 
fyrverkeri. Tal av Willy Björkman
Tel: 070-575 97 91
Arrangör: Malmabygdens byråd

RPG dagträff 
3 maj 14-16, Götgatan 10 Flen
Vi hälsar våren med sång, musik och en och 
annan dikt. Gäster är Kerstin Rådstam och 
Yngve Sköld. Tel: 076-808 38 15
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Visafton på Föreningsborg
12 maj 18-20, Föreningsborg
Visafton på Föreningsborg med VisaVi som 
sjunger visor från då och nu.
Arrangör: PRO Bettna

Covid-19 vaccinering
14 maj 11-13, Prästkragevägen 38 Flen
Vaccinering mot covid-19
Vilken dos du än är i behov av är du 
välkommen. Tel: 070-611 30 16
Arrangör: Landsbygdsvaccinatören

Loppis vid Föreningsborg
26 maj 10-15, Föreningsborg
Alla är välkomna, köpare, säljare och även ni 
som kommer för att fi ka och umgås. Bords-
hyra 150/st. för säljare.
Rensa ut och sälj eller gör fynd!
Arrangör: PRO Bettna

Gammaldags Malmköpings Marknad
28 maj 09-16:30, Malmköping
Gammaldags marknad med konst- och 
mathantverk på Malmköpings gator och 
torg. Fri parkering och fri entré
Tel: 073-368 82 18
Arrangör: Gammaldags Malmköpings 
Marknad

Naturskyddsföreningen på 
Gammaldags Malmköpings Marknad
28 maj 10-16, Malmköpings torg
Föreningen fi nns på plats med vårt mark-
nadsstånd. Välkommen och ta del av infor-
mation om Byt till eko – Eko Frukost och 
Rädda våra bin.. Tel: 070-475 18 88
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

Mo ś Granted konsert
28 maj 19:30-20:30, Fridals gård i Mellösa
Mo´s Granted är bandet från Uppland som 
både kör bluegrassmusiken blandat med
traditionell musik. En unik konsert som 
knockar publiken, det vill vi som arrangörer 
lova. Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen, 
Teater Klämman

Vårmarknad
5 juni, Skebokvarn
Försäljning av växter och trädgårdsproduk-
ter. Utomhus vid Skebokvarnsgården.
Servering fi nns. Tel: 079-016 26 25
Arrangör: Flensbygdens trädgårdsförening

Hantverks-och By-Loppis
5 juni 12-16, Skebokvarn
Hantverks- och Loppmarknad vid Skebo-
kvarnsgården, Lilla båthamnen och på ett 
20-tal bostadsadresser i Skebokvarn med 
landsbygd. Tel: 079-016 26 25
Arrangör: Skebokvarns Bygderåd

Naturnatten - Bäversafari
5 juni 18, Hälleforsnäs
Vi börjar vid Brukssjön och andra vatten-
drag där bäverhyddor brukar fi nnas.
Vandrar på spångarna vid sjön, där vi ev kan 
få se röd näckros och tranbärsblommor. 
Sedan vidare mot nästa ställe för att besöka 
Fjällskäfte. Tel: 073-943 72 50
Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

Sveriges Nationaldag
6 juni 16, Thuleparken Flen
Sveriges Nationaldag. Flens Blåsorkester 
spelar med festtåg. Högtidstal Flagghissning 
Musik och sång. Intåg 16.00.
Tel: 070-522 51 54
Arrangör: Flens Hembygdsförening
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Bibliotekens info
Ändrade öppettider 
Flens bibliotek
Skärtorsdagen 14 april kl. 10-16
Långfredagen 15 april - Annandag påsk 18 april STÄNGT
Onsdagen 25 maj kl 10-16
Kristi himmelsfärds dag 26 maj  STÄNGT
Nationaldagen 6 juni STÄNGT

Bettna bibliotek

Skärtorsdagen 14 april kl. 14-16

Kristi himmelsfärds dag 26 maj  STÄNGT

Hälleforsnäs bibliotek
Skärtorsdagen 14 april kl. 10-12, 13-16
Kristi himmelsfärds dag 26 maj  STÄNGT

Malmköping bibliotek
Annandag påsk 18 april STÄNGT
Onsdagen 25 maj kl 13-16
Nationaldagen 6 juni STÄNGT

Handarbetscafé
på Flens bibliotek fredagar, 29 april & 13 maj kl. 14-16
Vi handarbetar, fi kar och lyssnar på boktips eller 
högläsning.

Ta med ditt eget handarbete. Biblioteket bjuder på fi ka.

Fika och livet
Samtal om livet genom text och umgänge på Flens 
bibliotek 

Kom och lyssna och samtala om utvalda texter med 
Markus och Anneli från Flens bibliotek. Du behöver 
inte förbereda dig och du måste inte säga något om du 
inte vill. Vi bjuder på fi ka.
Första torsdagen varje månad, caféet i maj är fl yttat till 
den 28 april kl. 13.30-15.00.

Påsklov på biblioteket
Vi ordnar med massor av roliga aktiviteter under påsk-
lovet, till exempel kan du måla fi na påskägg tillsammans 
med den ukrainska konstnären Mariya Petrenko. Håll 
utkik på sociala medier efter mer information!

L r  i samarbete med

Grattis alla tonårsföräldrar!
Idag är det få föräldrar 
som ger alkohol till sina 
ungdomar.*

*Statistik från CAN visar att antalet elever i årskurs 2 på gymnasiet som får alkohol från sina föräldrar har minskat.

Flens kommun 
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B
AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Husmor, husfru eller husföreståndare på Harpsund? Jag fick 
själv välja min titel när jag erbjöds att ta hand om ruljangsen 
på herrgården i Mellösa, där statsministern har sin lantliga 
rekreations- och representationsbostad.

När tidigare ägaren Carl August Wicander gick bort i början av 1950-talet done-
rade han Harpsund till staten, för att användas av just statsministern. Efter lite 
diskussioner accepterade Tage Erlander gåvan och sedan dess har Harpsund 
sett många statsministrar och ännu fler prominenta gäster komma och gå.   

Själv har jag jobbat under Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Fredrik 
Reinfeldt och nu då Stefan Löfven. Under de tre förstas tid här på Harpsund 
jobbade jag ute i trädgården, tillsammans med min man Thomas, innan jag 
klev inomhus och blev husfru.  Många undrar säkert hur det är att ha en 
statsminister som chef. Då svarar jag bra, väldigt bra. Samtliga ’mina’ fem 
statsministrar har varit väldigt trevliga, som folk är mest, utan minsta spår av 
översittarfasoner. När Carl Bildt var här hyrde jag och Thomas ett hus inne 
på Harpsunds område och då lekte våra barn ofta med Bildts barn, som var 
i samma ålder som våra.

Det mest kända utländska besökarna – Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel och Englands dåvarande premiärminister David Cameron – kom hit för 
överläggningar med Fredrik Reinfeldt. Jag rycker även in ibland och hjälper till 
på Sagerska palatset i Stockholm, vid ett tillfälle var USA:s dåvarande president 
Barack Obama där som gäst. Även Merkel, Cameron och Obama var väldigt 
trevliga.

Mitt jobb som husfru är att sköta den dagliga driften så att herrgården är i fint 
skick när statsministern och eventuella gäster kommer hit. Det handlar om allt 
från att bestämma meny, handla, städa, hyra in kockar och serveringspersonal 
till att putsa matsilvret. Min anställning är så utformad att jag alltid är beredd att 
vara i tjänst, oavsett om det är jul- eller nyårsafton. Å andra sidan har jag en väl-
dig frihet under de perioder när varken statsministern eller några gäster är här.

Stefan Löfven har ju ett boende uppe i Örnsköldsvik och är inte här på 
Harpsund så ofta. Men när han kommer är han väldigt intresserad av trakten 
och besöker gärna Kolhusteatern, Teater Klämman med flera ställen. Stefan vill 
gärna bjuda sina gäster på vanlig husmanskost. Korv stroganoff och pannbiff 
är två av favoriterna. Hemlagat, hembakt och närodlat är Harpsunds signum. 
Potatis, morötter, lök, gurka, bönor… Vi odlar själva så mycket vi kan och lagrar 
det som går över vintern. Potatissorten? Minerva är favoriten här på Harpsund.

Jag växte upp i Degerfors och träffade min blivande man på en trädgårds-
utbildning utanför Örebro. Som sörmlänning propagerade Thomas för att 
vi skulle flytta hit, och nu är jag minst lika mycket sörmlänning som han. 
Trivs fantastiskt bra med det vackra böljande landskapet och med Hälleforsnäs 
som inte ligger längre från Harpsund än att jag oftast cyklar eller springer 
genom skogen till jobbet.

Hälleforsnäs har för övrigt fått ytterligare en tillgång sedan vi fick en kanon-
restaurang på bruksområdet. Ett bruksområde som jag känner mycket för, 
speciellt då Bruksmarknaden tredje söndagen i september. Kom gärna och 
besök oss då, om inte förr.

FlenMitt

Eva Lundin:
”Har jobbat på Harpsund

under fem statsministrar”

Namn: Eva Lundin

Ålder: 50

Bor: Villa i Hälleforsnäs

Familj: Man, två vuxna barn, tre barnbarn

Gör: Husfru på Harpsund

Fritid: Renovera huset, påta i trädgården, åka mc, 
gå på Sörmlandsleden, ideella uppdrag i Hälleforsnäs 
gymnastikförening, Bruksmarknad och Kolhusteatern 

Eva Lundin är husfru på Harpsund. Det innebär att 
hon ansvarar för att allt fungerar när statsministern 
och hans gäster är på besök. Från att den hemlagade 
maten står på bordet till att sängarna är bäddade och 
matsilvret blänker.

I Flens kommun bor nära 
17 000 invånare, alla med 
något att berätta. I den här 
serien får du träffa både 
vanliga och ovanliga invånare.

Samhällsinformation till medborgare samt fastighetsägare i Flens kommun

Lösningen av krysset presenteras i nästa nummer av Glimten.


