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Jag har nämnt det tidigare i någon av mina  
texter när sommaren har passerat och vi 
befinner oss på tröskeln till hösten. Känslan 
av nystart när vindarna är lite kallare, kväl-
larna kortare men när det trots allt kan vara 
sommarväder under dagarna. September helt 
enkelt.

Anar att det bottnar i skolgången när ett nytt 
läsår påbörjades. Det var inte kalenderåret 
som var det viktiga, i slutet av den åttonde 
månaden och i starten av september kändes 
allt fräscht. Nya scheman, nya ämnen och nya 
lärare. Kanske en ny skola till och med – och 
nya vänner. Jag är tacksam för att samma 
nystartskänsla och energi finns även i vuxen 
ålder, nu satsar vi på en härlig höst!

Vad bättre då än att ta del av Hälsoveckan i 
Flens kommun som trummar på årligen vecka 
39. Många olika verksamheter inom kommu-
nen tillsammans med föreningar och företag 
har gjort sitt bästa för att sätta ihop ett brett 
programutbud. Läs mer på sidorna 7-9.

Fler nyheter i detta nummer är att Flens 
Kommunfastigheter har fått en ny vd  
(sid 20), den nya restaurangsatsningen  
på Hotel Malmköping (sid 13) samt livs- 
medelsbutiken i Mellösa (sid 24).

Vi redovisar vad ni svarat på enkäten om 
”Volvotomten” (sid 17) och pratar med ar-
rangörerna inför Teaterfestivalen på sidan 14. 
Du hittar festivalens programutbud på sidan 
bredvid. 

Vidare tittar vi på ett massivt skulpturprojekt 
från Hälleforsnäs som nu kan beskådas och 
besökas i Helsingborg (sid 22) samt hänger 
med när svamphundarna Basse och Wilma 
visar upp sina färdigheter i skogen (sid 16).

Slutligen vill jag nämna Stenhammarskolans 
årskurs 9 och deras meritvärde som för andra 
året i rad fortsätter att stärkas. Faktum är att 
de nu når det bästa resultatet på ett decen-
nium. Läs mer om de glädjande nyheterna och 
elevernas och skolans arbete på sidan 19.

Ha en underbar höst!

Magnus Ornhammar 
Redaktör Glimten  
Kommunikationsstrateg 

Följ Flens kommun på flen.se, 

Facebook och Instagram

Använd QR-koden för att läsa  

Glimten som pdf-tidning >>
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Tidningen Glimten ges ut av Flens Kommun
Ansvarig utgivare: Håkan Bergsten, kommunchef. Kontakt: tel. 0157-43 00 00 vx
Adress: Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen   
E-post: flenskommun@flen.se | Webb: flen.se 
Redaktör:  Magnus Ornhammar, magnus.ornhammar@flen.se
Omslagsbild: Wilma och Basse är mästare på att leta svamp. Foto: Magnus Ornhammar
Foto: Magnus Ornhammar (övrigt foto anges vid bild)
Produktion:  Ateljén Åtta.45   
Tryck:  Åtta.45 tryckeri Järfälla, atta45.se 
Distribution: Postnord distribuerar till permanenthushållen och fritidshusägarna i Flens 
kommun. Vid utebliven tidning ring Postnords kundservice, 0771 33 33 10, vardagar 08 - 19. 
Mer info på postnord.se. Tidningen finns också på biblioteket i Flen, på Stadshuset samt på 
turistbyråerna och andra välbesökta platser. Den finns även som taltidning på flen.se 
Nästa nummer: 24 oktober 
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Träff för grannsamverkan
Information från polisen till befintliga områden samt 
uppstart av nya grannsamverkansområden i Hälle-
forsnäs och Mellösa.

Torsdagen 20 oktober kl. 18.30 - ca 20.30

Plats: Folkets hus Hälleforsnäs

Program: 
• Information och introduktion i grannsamverkan
• Medverkande från polisen

Krisberedskapsveckan vecka 39
Under vecka 39 genomförs en årlig informations-
kampanj över hela landet för att uppmärksamma 
krisberedskapen. Kampanjen syftar till att öka männ-
iskors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst 
krig. Årets tema är mat. Hur ser din beredskap ut? 
Håll utkik på sociala medier och din brevlåda under 
veckan för att få mer information om hur du ökar 
din motståndskraft. Tillsammans ser vi till att öka vår 
motståndskraft inför samhällskriser.

Succé för “Love Dancing”
Den stora squaredancefestivalen “Love Dancing” arrangerades av den lo-
kala squaredanceklubben Violen i början av juni. Arrangörerna mottog idel 
lovord för eventet som lockade runt 650 dansare från flera olika länder.

Professionsutvecklare i förskolan
Hos Flens kommun finns det fem professionsutvecklare som arbetar 
med olika uppdrag mot samtliga förskolor i kommunen. Uppdragets 
kärna handlar om att handleda arbetslag genom coachande samtal och 
kvintetten får målstyrda uppdrag från rektorer.

Under våren har gruppen haft två parallella uppdrag som är riktade mot 
lärandemiljö och utomhuspedagogik. Tidigare har de utvecklat arbetet 
med lärvägg/pedagogisk dokumentation, för att varje barn ska få syn på 
sitt eget lärande, så kallat synligt lärande.

Läs mer om professionsutvecklarna på flen.se där du även kan se en 
film om deras verksamhet.

Vänd dig till Malva för råd, stöd 
och skydd.
Vi arbetar även med pre-
vention och information.

Tel: 0157-12010. Mail:  
info@kvinnojourenmalva.se

Smått & Gott
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Trygghetsvandringar hösten 2022
Höstens trygghetsvandringar kommer att genomföras 
17 oktober i Skebokvarn och 24 oktober i Flens tätort. 
Har du intresse av att delta? Kontakta kommunens 
trygghetssamordnare jessica.ekermann@flen.se

Malva

K
VIN

NOJOUREN
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är ni läser detta nummer av Glimten 
har vi gått in i hösten och varda-

gen börjat sätta sig efter sommarens 
ledigheter, resor eller andra aktiviteter. 
Utgivningen sker också efter valet vilket 
gör att det i skrivande stund inte går att 
kommentera utfallet. 

Valet är en viktig del av vår demokrati 
och ett tillfälle att utöva våra demo-
kratiska rättigheter och kunna påverka 
utvecklingen av vårt samhälle. Ibland kan 

jag höra en uppfattning om att själva 
valdagen är det tillfälle där man som 
medborgare kan vara med och påverka 
och sedan är det upp till styrande politik 
eller oss tjänstemän. Det stämmer inte – 
demokratin är ett samspel som fungerar i 
vardagen av flera olika delar.

Demokrati är inget som kommer gratis 
utan något som vi alla måste arbeta för 
varje dag. När en demokrati slutar fungera 
uppstår ett samhälle där grupperingar 

börjar bestämma själva hur det ska vara, 
fattar egna lagar och har ett eget rätts-
system. 

Några av de komponenter vi har i en 
demokrati är att vi fritt kan engagera oss i 
föreningar och i politik. Vi har en yttran-
defrihet där vi kan uttrycka vår åsikt fritt 
utan risk för några repressalier. Det finns 
en rätt till insyn i den offentliga verk-
samheten kring de beslut som tas. Vår 
media får granska våra verksamheter och 
publicera detta. De som lämnar uppgifter 
till media har rätt till anonymitet.

När det gäller inflytande i kommunen kan 
man även efter valet komma in med med-
borgarförslag eller lämna synpunkter till 
oss. Det går även att komma och lyssna 
på kommunfullmäktige som är öppet för 
alla, eller följa sändningen på nätet. 

En demokrati är alltid det bästa i det 
långa loppet även om man inte alltid delar 
åsikter. Jag hoppas att ni alla nyttjade den 
förmån vi har i Sverige att uttrycka vår 
egen vilja genom rösten. Men glöm inte 
att varje dag stå upp för vår demokrati. 

Håkan Bergsten 
Kommunchef

N

Kommunchefen 
har ordet
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Får jag elda löv i min trädgård?  

Inte vanligtvis om du bor inom detaljplanelagt om-
råde vilket innebär tätorter och fritidshusområden. Då 
får du endast elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall 
under veckorna 17 och 40. 

Det finns en äldre person jag känner som inte klarar 
sig själv längre, vad kan jag göra?

Du kan lämna besked till en socialsekreterare 
som har hand om bistånd för äldre. De tar även emot 
orosanmälan om äldre personer om det skulle behövas. 
Telefontid kl 9 till 10 om dagarna, men Kontaktcenter 
kan lämna ett meddelande om du inte har möjlighet att 
ringa under telefontiden.

Vad gör jag med alla mina bra idéer och förslag om 
förbättringar till kommunen?

I första hand kan du skicka in dem digitalt på vår 
hemsida: flen.se/synpunkter. Du kan även ringa Kon-
taktcenter på 0157 - 43 00 00 (val 1) och lämna försla-
get muntligt till oss så ser vi till att det kommer till rätt 
person.

Hur ansöker jag om fritidsplats?

På vår sida för självservice på webben, flen.se/sjalv-
service, kan du söka plats själv genom vår e-tjänst med 
BankID. Under rubriken Förskola och fritidshem följer du 
länken till ansök om förskola & fritidshem/klubb.

Kontaktcenters frågor och svar
? 

? 

? 

? 

! 

! 

! 

! 

Zahra Adra jobbar som samhällsvägledare i Kontaktcenter.
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En fantastisk händelserik sommar i Flens kommun 
är över och med den alla aktiviteter som fanns. 
Tiden går fort när man har roligt men nu kan vi se 
fram emot höstlov och vinterlov med nya aktivi-
teter av lite annan karaktär.

För att minnas tillbaka till delar av sommaren för 
just barn och ungdomar samt tillhörande vård-
nadshavare fanns det väldigt mycket att göra. 
Bland annat fyra veckor med Sommarkul med stor 
hjälp av föreningen Idrott För Alla/ungdomsrå-
det med Disa Linnstrand i spetsen (tack alla för 
engagemang och insats med runt 80 aktivitetstill-
fällen!) Till det också övriga föreningsinsatser från 
Ihsan i Malmköping och Flens IF på Salsta-områ-
det. Även Kulturenheten, Sommartorget, biblio-
teket, Fryshuset och Fritidsbankens mobila enhet 
bidrog till denna innehållsrika sommar för alla 
unga på spridda platser i kommunen. 

Innan alla dessa aktiviteter drog igång genomför-
de kommunen det nya projektet Summercamp. 
Jag hade stora förväntningar med flera delar av 
nytta och utveckling samt olika syften. 

I stora och avgörande delar gick det långt över 
förväntan även om det absolut tråkigaste var 
att behöva säga nej till 200 barn som ville vara 
med. Tyvärr följdes alla dessa anmälningar också 
av krångel i utskicken. Det ber vi om ursäkt för 
men jag kan lova att vi kommer göra det betydligt 
bättre nästa gång.

Personligen var min förhoppning att få ungefär 
200 anmälningar som vi i slutänden hade plats 
för men vi fick drygt 400 anmälningar! Så himla 
kul men också ett bevis på det behov som finns, 
bara förutsättningarna är de rätta och något vi får 
försöka jobba vidare med.

I förra numret av Glimten skrev jag om förvänt-
ningar och önskat utfall. Vi har redan nu fått veta 
att flera barn hittat nya favoritaktiviteter efter 
Summercamp och tagit kontakt med dessa fören-
ingar som då också har lyckats i sin marknadsfö-
ring efter pandemins effekter. Till det kommer alla 
nyutbildade 47 ungdomar som även fått värdefull 
praktik genom att vara ledare på Summercamp. Ni 
fick välförtjänt beröm från många föräldrar och vi 

handledare såg många ledarämnen 
som kan ta för sig på rätt sätt 
med problemlösning och “vara 
en bra ledare” som barnen gil-
lar. Vilka hjältar och än en gång 
ett stort TACK till er.

Nu ser vi fram mot nya utma-
ningar och aktiviteter!

Tomas Larsson 
Förenings- och  

ungdomskonsulent

Ungdomskonsulenten  
utvecklar

T

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som vill 
öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga. 

ill en början kommer KomTek Flen att vara en filial under Katrineholms 
KomTek, men målet är att det ska vara en helt egen verksamhet i Flen.

Pedagoger i Flen kan boka in besök i våra lokaler eller där vi åker ut till 
skolorna och håller i en teknisk aktivitet i ett par timmar. Till exempel 
har vi olika sorters Lego med motorer och sensorer som man får bygga 
ihop och sedan programmera. 

För de yngre barnen kan det vara att man får bygga en bil som framdrivs 
av en ballong.

Mer information kommer att komma ut på Flens kommuns hemsida inom 
kort.

Vi kan även besöka fritidshem och fritidsklubbar.

Efter höstlovet kommer KomTek Flen att dra igång sina kvällskurser på 
Prins Wilhelmgymnasiet. Det kommer att vara två parallella kurser som 
löper över fem veckor och tillfällen.

Den ena kursen är Minecraft för dig som är mellan 7 och 10 år. Vi bygger 
både i kreativt och överlevnadsläge. Nybörjartips och vi lär oss också 
mycket av varandra.

Den andra kursen är Lego Spike för dig som är från 10 till 13 år. Vi bygger 
och programmerar olika legorobotar. Anmälan till kurser finns på hemsidan.

Vi kommer också att delta på lite olika evenemang under hösten.

• Hälsoveckan torsdag 29/9 kl. 12-18 kommer KomTek Flen att anordna 
en digital skattjakt där man får lösa gåtor och pussel i mobilen samti-
digt som man får en uppfriskande promenad i Flen.

• Företagsamma Flen 7/9 kl. 10-14, där kommer vi att presentera vår verk-
samhet samt ha roliga tekniska aktiviteter som barnen får prova på.

• Under Höstlovet kommer vi att arrangera ett G4M3 P4R7Y i  
Katrineholm, ett LAN som pågår i två dygn i KomTek Katrineholms 
lokaler på Kungsgatan 2B.

• Den 3 November kommer vi att hålla en höstlovsaktivitet för de  
yngre i Flen.

Rickard Moll Håkansson 
Teknikpedagog Komtek Katrineholm, Flen och Vingåker 

komtek@flen.se
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Händelserik höst 
med KomTek i Flen
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En av aktiviteterna under Hälsoveckan är vandring med Friluftsfrämjandet  
runt Bruksdammen i Hälleforsnäs. Daniel Borgmyren

Ungdomskonsulenten  
utvecklar

Hälsoveckan i Flens kommun
I höst är det dags för Hälsoveckan i Flens kommun med start lördagen den  
24 september och avslutning söndagen den 2 oktober.

anken med Hälsoveckan är att er-
bjuda gratis-prova-på aktiviteter för 

att inspirera våra invånare till att skapa 
nya, hälsosamma vanor. Vi ser hälsa i 
ett brett perspektiv som berör både vår 
fysiska och mentala hälsa, säger Jessica 
Ekermann, kommunens samordnare för 
Hälsoveckan.

Att röra på sig, äta hälsosamt och att 
känna sig inkluderad och delaktig är 
en sida av vår hälsa. Men hälsan kan 
även påverkas av sådant som berör och 
stimulerar våra sinnen som exempelvis 
konst, musik, sång och dans, kultur- och 
naturupplevelser. Så ta chansen och 
delta i en välbekant aktivitet eller testa 
något helt nytt!

Hälsoveckan är en samverkan mellan 
Flens kommun, föreningar och företagare.

Testa vandring med  
Friluftsfrämjandet
Under Hälsoveckan har du chansen att 
testa vandring tillsammans med erfarna 
ledare från Friluftsfrämjandet i Flen!

– Alla kan följa med, det enda som be-
hövs är en bra jacka och bra skor, säger 
vandringsledare Daniel Borgmyren.

Friluftsfrämjandet bjuder in till vandring 
på förmiddagen lördagen den 24 sep-
tember. Vandringen startar klockan 10 
och tar ungefär två timmar.

Intresserade samlas vid turistbyrån på 
Hälleforsnäs Bruk för att därifrån vandra 
en sträcka på Sörmlandsleden runt 
Bruksdammen.

– Det blir en kortare dagsvandring med 
rast vid ett fint ställe för att äta lunch. 
Var och en får ta med sig det man vill äta 
och dricka och det finns möjlighet att 
laga mat över öppen eld, säger Daniel 
Borgmyren.

Sträckan är lättgången och passar alla 
åldrar.

– Vi vill ge folk som funderat på att 
vandra men inte kommit sig för en 
chans att uppleva hur härligt det är att 
komma ut i naturen. Friluftsfrämjandets 
verksamhet har fokus på att ha kul och 

trivas tillsammans. Vandring är ett härligt 
och roligt sätt, inte minst för barn, att 
uppleva Sörmlands fantastiska natur i 
lugnt tempo, säger Daniel Borgmyren 
som leder vandringen tillsammans med 
Katarina Hellman.

Daniel och Katarina tar gärna emot för-
slag från deltagarna i Bruksvandringen på 
aktiviteter som de vill se i Friluftsfräm-
jandets regi.

– Vi är glada att Daniel och Katarina 
engagerat sig som ledare och välkomnar 
fler.

För ledare behövs för att hålla verksam-
heten igång, säger Friluftsfrämjandets 
ordförande Thor Andersson.

I höst ska Daniel Borgmyren och Katari-
na Hellman leda vandringar och i vinter 
står turer med långfärdsskridskor på 
Friluftsfrämjandets program.

Kristina Eder
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Program för Hälsoveckan  
hittar ni på nästa sida ->
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Hälsoveckan 2022Hälsoveckan 2022

Onsdag 28 septemberOnsdag 28 september

Måndag 26 septemberMåndag 26 september

Tisdag 27 septemberTisdag 27 september

Lördag 24 septemberLördag 24 september

10-12. Vandring runt Bruksdammen och information från Frilufts-
främjandet. Samling vid turistbyrån på Hälleforsnäs bruk. Anmälan och 
frågor via mail: katarina_hellman@hotmail.com eller telefon: 073-975 16 71 
Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friluftsfrämjandet, Flens lokalavdelning.

10-12. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning. Du kan också komma och lämna den utrustning du inte 
längre använder. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

14-16. Goalball och Pickleball. A-hallen Hammarvallen Flen. Goalball är ett 
lagbollspel för synnedsatta personer. Vi spelar med ögonbindel. Pickleball 
är nästa fluga inom racketsport där den vanligaste spelformen är dubbel. 
All utrustning finns att låna på plats. Målgrupp: alla. Gratis. 
Arr: Fritidsbanken Pep Up.

Flens kommun presenterar

10.00. Jympa soft. Sporthallen Sparreholm. Se schema på friskissvettis.se/
flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

13.30-15. Måndagscafé med hälsotema & tipspromenad. Prins Wilhelms 
torg 1, Flen. Målgrupp: äldre och daglediga. Hälsofika: 30kr. Arr: Träffpunkt 
Bron.

17-19. Extra öppet på Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning 
av idrotts- och fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

17.30-18.30. Öppet hus Bettna gym. Idrottsplatsen. Målgrupp: alla. Gratis. 
Arr: Bettna AIS.

18.00. Dans soft. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.00. Konditionsspinning. Hammarvallen Flen. Föranmälan på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

19.00. Jympa. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

19.00. Hopplös gympa. Sporthallen Hälleforsnäs. Se schema på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

19.15. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

06.45. Morgongympa. Pingisrummet Hammarvallen Flen. Se schema på 
flensgf.se. Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

09.30. Jympa soft. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

10-15. Prova på golf. Flens Golfklubb, Norrtorp. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Flens golfklubb.

09.30. Stationsträning. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen 
eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

10.00. Cirkelträning. Idrottsplatsen Flen. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Flen Sport och Hälsa.

10.45-11.45. Öppet hus Bettna gym. Idrottsplatsen. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Bettna AIS.

11-12. Balansgympa för seniorer. Lugn träning av balans, styrka och 
rörlighet med stol och gummiband. Samlingslokalen Smedjan Flen.
Målgrupp: äldre och daglediga. Gratis. Arr: Träffpunkt Bron.

17-19. Extra öppet på Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning 
av idrotts- och fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

16-18. Skridskodisco. GB-hallen Flen. Skridskor och hjälm kan lånas i hal-
len och på Fritidsbanken. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Sim- och sporthallen.

16-20. Golf- och jaktsimulator. Prova på HD-golf och jakt m.m. i simulator 
inomhus. Andra aktiviteter är bland annat dart, minipingis och tv-spel. 
Taljavägen 4, Flen (GTS frakt). Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Aktivitetscenter JTG 
Adventure.

18.00. Dans fusion. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.00. Konditionsspinning. Hammarvallen Flen. Föranmälan på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

18.30. Allsång. Sjung allsång tillsammans med allsångsledare och det 
svängiga lärarbandet från Kulturskolan. Aulan, Bildningscentrum 
Stenhammar Flen. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Kulturenheten/Kulturskolan.

19.00. Special Tabata. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen 
eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

Söndag 25 septemberSöndag 25 september

10.00. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

17.00. Armbrytning. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

Tisdag 27 september forts.Tisdag 27 september forts.

11.00. Jympa soft special. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen 
eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis. 

15-17. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

17.00. Core flex. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.00. Promenad. Sporthallen Hälleforsnäs. Se schema på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

18.30. Spinn spurt. Smedjan Flen. Föranmälan på Facebook. Se schema 
på friskissvettis.se/flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & 
Svettis.

Torsdag 29 septemberTorsdag 29 september

12-18. Skattjakt med KomTek. En skattjakt runt Flens gator där du använ-
der din mobiltelefon till att lösa gåtor och svara på frågor. Det kan även 
finnas lite tekniska utmaningar längs vägen! 

Det krävs att du har en egen mobiltelefon med internetanslutning för att 
delta i skattjakten. Starpunkt annonseras senare. Målgrupp: alla. Gratis. 
Arr: KomTek Flen.

Torsdag 29 september forts.Torsdag 29 september forts.

14.00. Gå, lunka, löp. Cirka 3.5 km i egen takt. Start och mål vid Hammar-
vallen Flen. Utlottning av priser. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens Friidrott.

16.30. Manlig motion. Sporthallen Hälleforsnäs. Se schema på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

17-19. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

18.00. Dans soft. Sporthallen Sparreholm. Se schema på friskissvettis.se/
flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.30. Jympa. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.45. Medelgympa. Pingisrummet Hammarvallen Flen. Se schema på 
flensgf.se. Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

19-20. Medelgympa. Passar alla som vill hålla igång kroppen. Sparreholms 
Sporthall. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Sparreholms Gymnastikförening.

19.00. Spinn intervall. Smedjan Flen. Föranmälan på Facebook. Se schema 
på friskissvettis.se/flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & 
Svettis.

19.15. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

Fredag 30 septemberFredag 30 september

15-17. Extra öppet på Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av 
idrotts- och fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun. 

17.00. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

Lördag 1 oktoberLördag 1 oktober

10-12. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning.  Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

10.00. UT-loppet. Spring, jogga eller promenera banan. Fyra alternativa 
sträckningar med olika längd, två i Mellösa och två i Hälleforsnäs. Start 
Hagängen IP Mellösa och Tallsjön Hälleforsnäs. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Mellösa Bygderåd, Hälleforsnäs Bygderåd, Mellösa IF.

10-17. Innebandycup. Kommer att spelas med småmål, tre spelare per lag 
på plan. Först är det gruppspel med minst tre matcher och därefter slutspel. 
Mixade lag är varmt välkomna. Vid frågor, kontakta daniel.malm@flen.se/ 
0157-430184. A-hallen Hammarvallen Flen. Målgrupp: alla över 15 år. Gratis.
Arr: Flens Kommunfastigheter AB.

13-15. Discogolf. Prova Bettnas nya discgolfbana. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Bettna AIS.

Söndag 2 oktoberSöndag 2 oktober

09.30. Tipspromenad. Start värmestugan vid Hammarvallens fotbollsplan 
i Flen. 12 frågor längs en sträcka på 2,5km. 20kr per tipskupong. Målgrupp: 
alla. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

10.00. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

17.00. Armbrytning. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

18.00. Cyrkelfys. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

Dessutom...Dessutom...

Provträning Actic. En månads fri provträning för alla icke-medlemmar som besöker anläggningen under vecka 39. Sim- och sporthallen Flen. 
Se hemsidan actic.se för öppetider. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Actic.

18-21, flera dagar. Hälsotema med utmaningar. På fritidsgårdarna i Flen, Hälleforsnäs och Malmköping. Se flen.se, Facebook 
och Instagram för mer information och ordinarie öppettider. Målgrupp: 12-19 år. Gratis. Arr: Fritidsgårdarna i Flens kommun.

Med reservation för ändringar. Med reservation för ändringar. Se programmet på hemsidan Se programmet på hemsidan flen.se flen.se , scanna koden., scanna koden.
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lankett och reglemente finns under 
“Föreningsbidrag” på flen.se. Reg-

lementet är reviderat och förtydligat i 
vissa delar.

Det är även dags att nominera årets sti-
pendiater i nedanstående fyra kategorier. 
Nomineringar skickas in till förenings- 
och ungdomskonsulent Tomas Larsson 
via mail tomas.larsson@edu.flen.se. 
Tomas svarar även på frågor om fören-
ingsstöd och hjälper till med ansökan via 
mail alternativt telefon 0157-430227.

Kulturstipendium 
Stipendiet är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfulla kulturella insatser 
inom samhällslivets alla områden. Kan 

utdelas till person som är bosatt och 
verksam i Flens kommun eller har annan 
särskild anknytning till kommunen. 
Vid utdelning av detta stipendium kan 
person som verkar för det mångkulturella 
samhället och som redan gjort uppmärk-
sammade insatser komma i fråga. 

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

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

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

Den 30 september är sista dag för föreningar i Flens kommun att ansöka om Allmänt föreningsstöd 2023. 

Påminnelse om allmänt föreningsstöd 2023 och stipendier

B

Hälsoveckan 2022Hälsoveckan 2022

Onsdag 28 septemberOnsdag 28 september

Måndag 26 septemberMåndag 26 september

Tisdag 27 septemberTisdag 27 september

Lördag 24 septemberLördag 24 september

10-12. Vandring runt Bruksdammen och information från Frilufts-
främjandet. Samling vid turistbyrån på Hälleforsnäs bruk. Anmälan och 
frågor via mail: katarina_hellman@hotmail.com eller telefon: 073-975 16 71 
Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friluftsfrämjandet, Flens lokalavdelning.

10-12. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning. Du kan också komma och lämna den utrustning du inte 
längre använder. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

14-16. Goalball och Pickleball. A-hallen Hammarvallen Flen. Goalball är ett 
lagbollspel för synnedsatta personer. Vi spelar med ögonbindel. Pickleball 
är nästa fluga inom racketsport där den vanligaste spelformen är dubbel. 
All utrustning finns att låna på plats. Målgrupp: alla. Gratis. 
Arr: Fritidsbanken Pep Up.

Flens kommun presenterar

10.00. Jympa soft. Sporthallen Sparreholm. Se schema på friskissvettis.se/
flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

13.30-15. Måndagscafé med hälsotema & tipspromenad. Prins Wilhelms 
torg 1, Flen. Målgrupp: äldre och daglediga. Hälsofika: 30kr. Arr: Träffpunkt 
Bron.

17-19. Extra öppet på Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning 
av idrotts- och fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

17.30-18.30. Öppet hus Bettna gym. Idrottsplatsen. Målgrupp: alla. Gratis. 
Arr: Bettna AIS.

18.00. Dans soft. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.00. Konditionsspinning. Hammarvallen Flen. Föranmälan på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

19.00. Jympa. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

19.00. Hopplös gympa. Sporthallen Hälleforsnäs. Se schema på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

19.15. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

06.45. Morgongympa. Pingisrummet Hammarvallen Flen. Se schema på 
flensgf.se. Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

09.30. Jympa soft. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

10-15. Prova på golf. Flens Golfklubb, Norrtorp. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Flens golfklubb.

09.30. Stationsträning. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen 
eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

10.00. Cirkelträning. Idrottsplatsen Flen. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Flen Sport och Hälsa.

10.45-11.45. Öppet hus Bettna gym. Idrottsplatsen. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Bettna AIS.

11-12. Balansgympa för seniorer. Lugn träning av balans, styrka och 
rörlighet med stol och gummiband. Samlingslokalen Smedjan Flen.
Målgrupp: äldre och daglediga. Gratis. Arr: Träffpunkt Bron.

17-19. Extra öppet på Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning 
av idrotts- och fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

16-18. Skridskodisco. GB-hallen Flen. Skridskor och hjälm kan lånas i hal-
len och på Fritidsbanken. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Sim- och sporthallen.

16-20. Golf- och jaktsimulator. Prova på HD-golf och jakt m.m. i simulator 
inomhus. Andra aktiviteter är bland annat dart, minipingis och tv-spel. 
Taljavägen 4, Flen (GTS frakt). Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Aktivitetscenter JTG 
Adventure.

18.00. Dans fusion. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.00. Konditionsspinning. Hammarvallen Flen. Föranmälan på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

18.30. Allsång. Sjung allsång tillsammans med allsångsledare och det 
svängiga lärarbandet från Kulturskolan. Aulan, Bildningscentrum 
Stenhammar Flen. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Kulturenheten/Kulturskolan.

19.00. Special Tabata. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen 
eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

Söndag 25 septemberSöndag 25 september

10.00. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

17.00. Armbrytning. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

Tisdag 27 september forts.Tisdag 27 september forts.

11.00. Jympa soft special. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen 
eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis. 

15-17. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

17.00. Core flex. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.00. Promenad. Sporthallen Hälleforsnäs. Se schema på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

18.30. Spinn spurt. Smedjan Flen. Föranmälan på Facebook. Se schema 
på friskissvettis.se/flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & 
Svettis.

Torsdag 29 septemberTorsdag 29 september

12-18. Skattjakt med KomTek. En skattjakt runt Flens gator där du använ-
der din mobiltelefon till att lösa gåtor och svara på frågor. Det kan även 
finnas lite tekniska utmaningar längs vägen! 

Det krävs att du har en egen mobiltelefon med internetanslutning för att 
delta i skattjakten. Starpunkt annonseras senare. Målgrupp: alla. Gratis. 
Arr: KomTek Flen.

Torsdag 29 september forts.Torsdag 29 september forts.

14.00. Gå, lunka, löp. Cirka 3.5 km i egen takt. Start och mål vid Hammar-
vallen Flen. Utlottning av priser. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens Friidrott.

16.30. Manlig motion. Sporthallen Hälleforsnäs. Se schema på flensgf.se. 
Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

17-19. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

18.00. Dans soft. Sporthallen Sparreholm. Se schema på friskissvettis.se/
flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.30. Jympa. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

18.45. Medelgympa. Pingisrummet Hammarvallen Flen. Se schema på 
flensgf.se. Målgrupp: vuxna. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

19-20. Medelgympa. Passar alla som vill hålla igång kroppen. Sparreholms 
Sporthall. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Sparreholms Gymnastikförening.

19.00. Spinn intervall. Smedjan Flen. Föranmälan på Facebook. Se schema 
på friskissvettis.se/flen eller Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & 
Svettis.

19.15. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

Fredag 30 septemberFredag 30 september

15-17. Extra öppet på Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av 
idrotts- och fritidsutrustning. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun. 

17.00. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

Lördag 1 oktoberLördag 1 oktober

10-12. Fritidsbanken. Hammarvallen Flen. Gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning.  Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Flens kommun.

10.00. UT-loppet. Spring, jogga eller promenera banan. Fyra alternativa 
sträckningar med olika längd, två i Mellösa och två i Hälleforsnäs. Start 
Hagängen IP Mellösa och Tallsjön Hälleforsnäs. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Mellösa Bygderåd, Hälleforsnäs Bygderåd, Mellösa IF.

10-17. Innebandycup. Kommer att spelas med småmål, tre spelare per lag 
på plan. Först är det gruppspel med minst tre matcher och därefter slutspel. 
Mixade lag är varmt välkomna. Vid frågor, kontakta daniel.malm@flen.se/ 
0157-430184. A-hallen Hammarvallen Flen. Målgrupp: alla över 15 år. Gratis.
Arr: Flens Kommunfastigheter AB.

13-15. Discogolf. Prova Bettnas nya discgolfbana. Målgrupp: alla. Gratis.
Arr: Bettna AIS.

Söndag 2 oktoberSöndag 2 oktober

09.30. Tipspromenad. Start värmestugan vid Hammarvallens fotbollsplan 
i Flen. 12 frågor längs en sträcka på 2,5km. 20kr per tipskupong. Målgrupp: 
alla. Gratis. Arr: Flens Gymnastikförening.

10.00. Dagens pass. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

17.00. Armbrytning. Se flensportohalsa.se för plats och målgrupp. Gratis. 
Arr: Flen Sport och Hälsa.

18.00. Cyrkelfys. Skjortan Flen. Se schema på friskissvettis.se/flen eller 
Facebook. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Friskis & Svettis.

Dessutom...Dessutom...

Provträning Actic. En månads fri provträning för alla icke-medlemmar som besöker anläggningen under vecka 39. Sim- och sporthallen Flen. 
Se hemsidan actic.se för öppetider. Målgrupp: alla. Gratis. Arr: Actic.

18-21, flera dagar. Hälsotema med utmaningar. På fritidsgårdarna i Flen, Hälleforsnäs och Malmköping. Se flen.se, Facebook 
och Instagram för mer information och ordinarie öppettider. Målgrupp: 12-19 år. Gratis. Arr: Fritidsgårdarna i Flens kommun.

Med reservation för ändringar. Med reservation för ändringar. Se programmet på hemsidan Se programmet på hemsidan flen.se flen.se , scanna koden., scanna koden.
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Konstgalleriet på 
Bruket i Hälle-
forsnäs
Ellen Cronholm - Vernissage 17 september 

Ellen Cronholm skapar bilder av byggna-
der, byggnadsdelar och återskapar platser 
som kan ha funnits. Som konstnär trycker 
hon collografier i djuptryck på papper. 
Det nyansrika uttrycket hos collografi 
används för att efterlikna ytor och struk-
turer på olika material som t ex skrovlig 
betong och eroderad sten.

Cronholm är intresserad av historia och 
byggnader som spår efter berättelser om 
människors intentioner på platser. Genom 
historien har människor valt att med 
gemensamma krafter bevara platser och 
byggnader. Då någon velat förnedra andra 
grupper av människor har man ofta tagit 
till greppet att just utplåna dessa byggna-
der och lämningar.

Med sina bilder vill hon uppmärksamma 
den förstörelse som pågår av vårt gemen-
samma kulturarv. Hur vi skapar, förmedlar, 
tar till oss eller förstör informationen och 
hur man fortfarande försöker att skriva om 
historien genom att utradera kulturarv.

Cronholm trycker sina bilder på stora 
pappersark, monterar ihop dem och 
installerar dem under utställningen på 
Konstgalleriet i Hälleforsnäs. Där kommer 

hon bland annat att visa sina monterade 
tryck installerade likt äldre tiders teater-
scenografier. 

Ellen Cronholm är född i Sollentuna och 
bor och arbetar som konstnär i Björkha-
gen. Med utbildning från Grafikskolan i 
Stockholm och Kungliga Konsthögskolan 
har hon arbetat med grafik sedan 1995.

Utställningen pågår till 12 november

Kommande utställning:

Åsa Lockner – vernissage 19 november

Gallerirummet på 
Flens bibliotek
Pågående utställning: 

Kaarlo Larsson ställer ut träsnideri.  
Utställningen pågår till 29 september.

Kommande utställning: 

Manderkiosken gör besök i gallerirummet. 
En vandringsutställning som innehåller 
teckning, posters och grafik och bygger 
på utställningen Mander som visades på 
Sörmlands museum tidigare i år. Utställ-
ningen gör nedslag i galleriet 31/10-28/11

Är du bosatt i Flens kommun och vill ställa 
ut i gallerirummet? Kontakta lina.petra.
johanna.karjel@edu.flen.se 
 

Kulturen i centrum
Under senvåren flyttade Kulturenheten 
in i nya uppfräschade lokaler med adress 
Götgatan 6, under biblioteket, intill 
gymnasiet. I de nya lokalerna finns kontor, 
mötesrum, konstförvaring och aktivitets-
rum. Det centrala läget och närheten till 
bibliotek, skola och andra samarbetspar-
ter skapar fina förutsättningar framöver. 

Utbud i höst
Under hösten kommer flera kulturarrang-
emang erbjudas. Några exempel:

• På Hälsoveckan under vecka 39 
kommer vi att erbjuda en allsångskväll 
och fotopromenad för att utveckla sitt 
fotograferande samt en intern “prova 
på-kör” för kommunens anställda. Mer 
information kommer inom kort, så håll 
utkik!! 

• Teaterfestival i dagarna tre. Ett tjugotal 
föreställningar och workshops på tre 
platser i Flen. Denna festival arrangeras 
av föreningen Fri scen Sörmland och 
har tidigare år besökt Nyköpings och 
Gnesta kommun.

• “ashes to ashes” ett finstämt och tänk-
värt möte om naturens resurser där 
poesi och trädets mystik tar oss med 
på en sinnenas resa. (På engelska)

• Höstlov för barn och unga.

• Kultur- och litteraturhelg i samarbe-
te med Flens bibliotek och Mellösa 
Bygderåd.

kulturens världPÅ GÅNG i
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Presentation  
Kulturenhetens 
medarbetare
Vi som arbetar på Kulturenheten är 

Inger Zetterström Karlsson, enhetschef. 
En “hemvändare” som trivs bra på lands-
bygden, med odlingar och skogen bakom 
knuten. Inger vill tillsammans med sitt 
team bidra till att kulturområdet lyfts och 
synliggörs i hela kommunen, som en kraft 
och som ett kitt mellan människor. Alla 
människor har en relation till konst och 
kultur på något sätt. Kulturen är viktig för 
demokratin och för vår frihet att uttrycka 
oss på olika sätt. 

Josefin Johansson, kulturassistent.  
Flensbördig med många strängar på sin 
lyra. Uppvuxen i Bettna med sång och 
musik som följeslagare genom livet. En 
driftig person med stort kontaktnät.  
Josefin arbetar med kultursamarbeten 
och arrangemangsutveckling.

Jennie Eriksson, kulturassistent (vikarie) 
med informationsdesign som sin speci-
alitet. Uppvuxen i Flen och återvänt på 
senare år. Gick PW- gymnasiets estetlinje 
likt Josefin. Jennie arbetar med enhetens 
kommunikationskanaler och med samord-
ning av kulturhändelser.

Lina Karjel, konstutvecklare. Lina är en 
idérik konstnärssjäl med många järn i 
elden både på arbetstid- och fritid. Hon 
har jobbat i Flen sedan april förra året och 
kommer senast från Uppsala kommun där 
hon arbetat med konstnärlig verksamhet 
för personer inom LSS (Lagen om stöd 
och service). Lina ansvarar för konstgalle-
riet på Bruket i Hälleforsnäs, för galle-
rirummet på Flens bibliotek och Flens 
kommuns konstsamling. 

Återblick sommar 
Musikturné - Visor från Vinga

Under försommaren ordnades en  
musikalisk resa med Taube-tema till  
flera platser i kommunens verksam- 
heter. Kulturenheten tackar för det  
goda samarbetet med musiker samt 
Gunnel Källstedt, socialförvaltningen, 
som hjälpt oss att organisera turnén.

 
 
 
 
 
 

Lovaktiviteter
Kulturen har erbjudit lovverksamhet av 
olika slag under sommaren. I bildkollaget 
ser vi exempel från cirkusuppvisning,  
Tobbe trollkarl, återbrukspyssel.  

Jazz- och Glassfestival
För första gången kunde Flens stad erbju-
da en festival med jazziga toner, glass och 
mat. Genom ett fantastiskt samarbete 
med Scenkonst Sörmland och Hem-
bygdsföreningen kunde arrangemanget 
genomföras i Thuleparken en varm och 
solig sommarkväll den 13 augusti. Succé!

Nyhetsbrev  
Kulturnytt 
Håll dig uppdaterad!

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

Skriv till: kultur@edu.flen.se

Skulptur återinvigd 
i Sparreholm
Bronsstatyn Faderskontakt är återinvigd 
på sin nya plats i Familjeparken i Sparre-
holm. Elever och personal på Sparreholms 
skola uppträdde med sång och visade 
en utställning med barnens teckningar 
på temat ”Det bästa med Sparreholm”. 
Clownen Ottilia avtäckte skulpturen, 
uppträdde med lekar för barnen och det 
bjöds på saft och bullar.

Statyn Faderskontakt skänktes till skolan 
1974 och har prytt skolgården sedan dess. 
Det är en uppskattad skulptur som många 
generationer i Sparreholm har en rela-
tion till. När marken skulpturen stod på 
inte längre tillhörde kommunen jobbade 
Sparreholms bygderåd tillsammans med 
Kulturenheten för att hitta en möjlighet 
att låta statyn få stanna kvar i Sparre-
holm. Ingegärd Branting från bygderådet 
kom med förslaget att flytta skulpturen 
till Familjeparken där den nu placerats 
och återinvigts.

I Familjeparken satsas det på att skapa 
fler aktiviteter. Där finns nu ett utegym, 
förråd med leksaker, bollar och fotbolls-
mål som besökarna får använda. Varje år 
har Årets sparreholmare utsetts och får 
då välja ut en äppelsort och plantera ett 
träd. Hittills har det blivit en allé av olika 
sorters äppelträd som nu leder fram till 
platsen där skulpturen placerats.

Skulpturen är skapad av Erik Höglund 
som verkade som konstnär, skulptör, glas-
formgivare och möbelformgivare under 
drygt 30 år. Han började sin bana som 
formgivare vid Boda glasbruk 1953 och var 
en av de drivande för att utveckla svensk 
glaskonst till vad det är idag. Erik Höglund 
har blivit känd som en av våra främsta 
glasformgivare, men han har också fas-
cinerat omvärlden med sitt omfattande 
arbete inom måleri, skulptur och smide. 
Erik Höglund var pappa till sex barn och 
familjen var en stor källa till inspiration. 
Flera av hans skulpturer föreställer scener 
ur vardagen. Han skulpterade i keramik, 
sten, tegel och brons och skapade över 
150 offentliga utsmyckningar i Sverige och 
utomlands. 
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en 79-åriga författaren och geologen 
Richard Heijkensköld är bördig från 

Flens kommun men bor numera i Uppsala.  
I månadsskiftet augusti september trycktes 
äntligen hans gedigna bokprojekt på 121 
sidor, ”Flens kommun efter the Big Bang”. 

Boken tar med läsaren på en geologisk 
resa från tidernas begynnelse till nutid, 
med illustrationer av författaren själv. 
Boken är framtagen med hjälp av Flens 
kommun och LONA, Lokala Naturvårds-
satsningen.

Boken handlar om landskapets utveckling 
i Flens kommun och är fullmatad med 
intressanta fakta. Till exempel, visste du:

• att Flen tidigare befunnit sig vid såväl 
sydpolen som i tropikerna.

• att en meteorit cirka 300 meter i dia-
meter slog ned i ”Sörmland” för cirka 
555 miljoner år sedan. 
 

• att ”Flen” befann sig helt under isen 
för cirka 12 000 år sedan och helt 
under havsytan tusen år tidigare.

• att det första området i ”Flen” som 
höjdes över vattenytan var Magsjöber-
get, som torrlades för ungefär 9 800 år 
sedan.

• att landhöjningen är snabbare i kom-
munens norra delar än i de södra.

• Det medför att sjöarna i Flen långsamt 
tippas söderut och tappas på sitt vat-
ten. Den nutida förlusten kan beräknas 
till cirka 10 liter per minut.

• ”Flens kommun efter the Big Bang” 
kommer bland annat att finnas att 
köpa på Flens kommun, Turistinfor-
mationen (gamla Esplanad). Dessutom 
kommer fler försäljningsställen att till-
komma och meddelas. Boken kommer 
även att finnas för utlåning på Flens 
Bibliotek.

Tero Larsson

ktiviteter under veckan 

Buss + Cykel = Sant 
Visste du att du kan ta med cykeln på 
Sörmlandstrafikens landsortsbussar? 

Den 21 september kan du komma förbi 
Flen eller Malmköping. Få chansen att 
träffa din busschaufför och prata kollek-
tivtrafik med representanter från Sörm-
landstrafiken och Flens kommun. Vi visar 
hur cykel kan hängas på bak på bussen. 
Här kommer även en vikcykel finnas på 
plats - fritt fram att testa!

Onsdag 21 september 
kl 8:30-11 Flens busstation  
kl 13-15 Malmköpings busstation  

Vandrande skolbuss
Tanken är att gå tillsammans till skolan 
för ökad trygghet, gemenskap och mer 
rörelse i vardagen. Samarbeta med famil-
jer i grannskapet och hjälps åt att lämna 
och hämta barn på skolan. Att gå/cykla 
tillsammans till skolan bidrar till att skapa 
gemenskap i området. Barnen kanske 
hittar nya kompisar och både barn och 
vårdnadshavare känner sig tryggare med 
skolvägen.

En vandrande skolbuss går ut på att flera 
familjer turas om med hämtning och läm-
ning av barn på skolan. Beroende på hur 
många familjer som är med i den vand-
rande skolbussen delar man upp ansvaret 

att följa sina egna och andras barn till och 
från skolan så som det passar.

Prata ihop er med grannar och bilda en 
grupp. Anmäler er via formulär på hem-
sidan flen.se/mobilitetsveckan för att ta 
del av startpaket med produkter till er 
vandrande skolbuss. Du kan även scanna 
qr-koden för att läsa mer och anmäla dig!

Emelie Palmberg 
Infrastrukturstrateg

D

A

Nu kan du ta en ordentlig djupdykning i Flens geologiska historia tack 
vare en ny spännande bok som finns att tillgå på en rad platser.

Europeiska mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att under-
lätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan arrang-
eras årligen den 16-22 september och Flens kommun deltar med olika 
aktiviteter som belyser hållbara resor och transporter.

Big Bang Flen

Var med på Mobilitetsveckan!

Richard Heijkensköld
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estaurangen har funnits på hotellet 
ett bra tag och sett likadan ut. Vi 

kände att vi ville lyfta ut den med eget 
nam och utseende. Det var dags att 
göra något nytt helt enkelt, säger Sofie 
Bengtsson, restaurangchef på Hotel 
Malmköping.

Den stora fysiska skillnaden märks främst 
på nya textilier, nya möbler och nya färger.

– Och så har den fått ett eget namn, 
Hjorten & Gösen. Det var ägaren Rolf 
(Lydahl) som kom på namnet, hjort och 
gös ska vi alltid ha på menyn, det kommer 
vi inte ifrån numera, säger Sofie som gillar 
hur namnet knyter an till det lokala.

– Det är sörmländska hjortar och gös 
fångas här lokalt, till och med ibland av 
Rolf själv i sjön Uren. Vi försöker jobba 
lokalt med vårt mathantverk så mycket 
som möjligt och det är också det som är 
tanken med namnet.

Tankarna på uppdaterad restaurang tog 
fart under pandemin och sakta men 
säkert har idéer blivit till verklighet. De 
öppnade under nytt flagg i maj 2022 och 
Sofie känner att de nu börjar närma sig en 
produkt de är nöjda med.

– Sommar a la carten har varit jättepopu-
lär, vi har fått en bra struktur på det och 
jättemånga nöjda gäster. Vi har alltid haft 
ett väldigt starkt kök och man är alltid 
väldigt stolt när man serverar maten här. 
Det är riktigt bra kvalité och många gäster 
som påpekar det och blir överraskade av 
att det finns ett sådant här ställe i lilla 
Malmköping. Folk förväntar sig inte det, 
säger Sofie och ger hotellets duktiga 
kockar stort beröm för detta. 

Det nya namnet kan också hjälpa till att 
profilera restaurangen än mer. Hotel-
let och därigenom restaurangen har en 
välutvecklad och etablerad konferens-

verksamhet, men ambitionen är att nå ut 
ännu mer till den privata marknaden med 
exempelvis bröllop och större fester. 

Vad skulle du säga att Hjorten & 
Gösen har för profil?
– Från jord till bord är väl det närmaste 
om man säger att man ska ha en slogan 
att jobba efter. Vi fokuserar på att ha 
lokala råvaror så långt det går och vad 
skogen har att erbjuda i till exempel 
svampar bär och blåbär. Vi har också en 
egen örtträdgård och vi dekorerar mycket 
med naturinslag som blåbärsris på borden 
och brödet serveras på en stubbe. Hela 
hotellet går i ton med naturen och det 
har vi försökt få med in i restaurangen 
också för att knyta ihop det bra med 
hotellet, säger Sofie Bengtsson.

Magnus Ornhammar

R

Restaurangen på Hotel Malmköping satsar mot en ännu starkare profil 
av lokala råvaror och genuina matupplevelser med tydlig sörmländsk 
prägel. Allt under ett nytt namn och ett nytt utseende.

Smaka på Sörmland  
hos Hjorten & Gösen

Restaurangen på Hotel Malmköping har fått ett helt nytt utseende.
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VÄLKOMMEN TILL 2022 ÅRS 
TEATERFESTIVAL!
Alla biljetter är gratis men du som har festivalband släpps in 
först, i mån av plats. Läs mer på www.teaterfestivalen.se

PROGRAMPUNKTER
09.00
12.00
16.30
17.30

IMPROVISATIONSTEATER
CLOWNEN OTTILIA & BARNENS RÄTT
KULTURMINGEL
AVGÅR KULTURTÅGET FRÅN GÖTGATAN
6 TILL STENHAMMARSKOLAN

17.50
18.00
19.30

KULTURTÅGET MED INVIGNINGSTALARE
EUROPEAN FRIENDSHIP ORCHESTRA
DEN SKABRÖSA SÅNGSKATTEN

FREDAG 30 SEPTEMBER

10.00
11.00
11.00
12.00
13.00

DUNDERLUNDS BÄSTA BOKSTAV
”BINGO FLAMINGO!”
DOCKMAKERI
APKUNGEN
RÖDLUVAN, EN CLOWNSAGA

14.00
15.00
16.00
18.00
19.00

VARFÖR ÄR DU SÅ DUM?
KABARÉ BLÅS
VÅR SAGA
SPOKEN WORD 
BALKAN EPIC

LÖRDAG 1 OKTOBER

10.00
11.00
12.00

LILLA GÄSTABUDET
VARITÉ POSITIV
KONFLYKT (WORK IN PROGRESS)

13.00
14.00
16.00

FRANKENSTEIN
RÖR PÅ KROPPEN
AVSLUTNING AV TEATERFESTIVALEN

SÖNDAG 2 OKTOBER

eaterfestivalen arrangeras av fören-
ingen Fri scen Sörmland som kom till 

på initiativ av Långsjö teater.

– De hörde av sig till oss andra och 
undrade om vi fria grupper inte kunde 
göra något tillsammans och lära känna 
och stötta varandra. Deras initiativ ledde 
fram till att vi bildade föreningen och höll 
vår första festival i Nyköping 2019, säger 
Karin Fichtelius, Teater Skata i Nyköping 
och ordförande för föreningen.

– Vi bestämde också att teaterfestivalen 
ska hållas varje år och att alla kommuner i 
länet ska få besök och i år är det Flens tur.

Fler fria grupper har anslutit till förening-
en, alla arbetar professionellt med teater 
men har olika inriktningar.

– På andra platser finns utbudsdagar där 
kulturarbetare ges möjlighet att visa upp 
sig för arrangörer. Sörmland saknar den 
typen av kulturplattform men genom 
Teaterfestivalen har vi skapat en, säger 
Andréa Arlid, producent och skådespelare 
vid Långsjö teater. 

Föreningen och Teaterfestivalen ger med-
lemmarna möjlighet att skapa kontaktnät 
och personliga möten. Grupperna ges 
också möjlighet att bli mer synliga och 
erkända som regionala aktörer av lokala 
och regionala beställare. Då medlemmar-
na är verksamma inom kommuner runt 
om i länet ger det också möjlighet att 
utbyta erfarenheter av vilka problem och 
möjligheter det finns för kulturarbetare i 
Sörmland.

– Samarbetet kring festivalen är huvud-
numret men det ger oss också möjlighet 
att hitta idéer och samarbeta i varandras 
produktioner. Vi får även möjlighet att bli 
sedda på regional nivå, att köparna kan 
använda sig av oss i första hand, säger 
Karin Fichtelius.

Det är fri entré till alla föreställningar men 
då antalet platser är begränsat får man 
vara ute i god tid eller hämta ett festiva-
larmband som ger dig förtur om det inte 
är fullsatt på föreställningen. Festivalban-
det kan fås på biblioteket i Flen, kommu-
nens kulturenhet eller hos någon av de 
deltagande grupperna. 

Teaterfestivalen inleds på eftermiddagen 
den 30 september med improvisationste-
ater, barnföreställningen Clownen Ottilia 
& barnens rätt och kulturmingel som 
riktar sig till bokare och arrangörer innan 
Kulturtåget avgår från Götgatan 6 till 
Stenhammarskolan.

– Kulturtåget är startskottet för festiva-
len som invigs av en hemlig talare, säger 
Sanna Andersson och tillägger: 
– När vi turnerar når vi ut till andra men 
inte till dem som bor där vi verkar.

Teaterfestivalen ger oss möjlighet att med 
kraft nå ut till både publiken och kultur-
politikerna i regionen.

Ur programmet kan nämnas att Lång-
sjö teater ger föreställning Vår saga, ett 
projekt från i våras som riktar sig till 
ukrainska familjer. Föreställningen ges på 
svenska och översätts till ukrainska.

Mer att läsa finns på teaterfestivalen.se 
och hela programmet hittar du på sidan 
intill.

Kristina Eder

T

30 september till 2 oktober blir det stor teaterfestival i Flen med fri entré 
till alla föreställningar. På fem olika spelplatser finns möjlighet för alla åld-
rar att se produktioner av runt femton olika grupper från hela Sörmland.
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Föreningen Fri scen Sörmland bjuder in till teaterfestival i Flen. Första raden från vänster Magdi Beky Winnerstam, Långsjö teater, Karin Fichtelius, Teater 
Skata, Rebecka Melin, Teater Beckalin, André Arlid, Långsjö teater, Bissa Abelli, verksam i Öllösa utanför Gnetsa. Andra raden från vänster Hasse Bige-
stans, Musikteater Gulasch, Dag Andersson, Terrastella, Janne Öster, Teater Klämman, Anne Öster, Teater Klämman, Carina Erenholm, Teater Sörmland, 
Sanna Andersson, Teater Klämman och David Winnerstam, Långsjö teater.

Teaterfestival för alla åldrar
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elena Andersson från Malmköping 
vet allt om att söka svamp med hjälp 

av hundens exemplariska luktsinne. Bor-
dercollien Wilma har hon lärt känna igen 
och markera på över 40 olika svampsor-
ter. 

Helena har sysslat med svamphundar i 16 
år och de senaste elva åren också hållit i 
kurser på ämnet. Hon startade med sin 
tidigare hund Sigge som var en naturbe-
gåvning. Han kunde markera även innan 
svamparna nått över markytan och lärde 
sig 60 arter. 

– Vi startade med kantareller och han 
gjorde det med liv och lust. Men det finns 
ingen svampsort som passar bättre än 
den andra. De flesta människor är ju ute 
efter kantarellerna så man kan börja där, 
men den första Wilma hittade var förän-
derlig tofsskivling.

Precis som att det inte finns en specifik 
svamp som lämpar sig bättre för hund-
nosar finns det heller ingen hundras som 
sägs vara svampexpert.

– Alla hundar kan och de är som 
människor, de lär sig olika snabbt. Man 
låter dem lukta och ger beröm. Det är 
viktigt att hålla avstånd mellan belöning-
en och svampen så att de inte lär sig att 
äta den. Till exempel ska du inte lägga 
hundgodiset på svampen.

Är det svårt att träna hunden till att 
hitta svamp?

– Det handlar om tid och tålamod, man 
ska träna korta stunder. Träna, ta en paus, 
lek med hunden. Sen kan man göra om 
det igen, säger Helena som noterar ett 
nära överväldigande intresse för hennes 
kurser och att det ökade under pandemin 
när många skaffade hund.

Alla Helenas värdefulla erfarenheter kan 
du nu även ta del av när hon har samman-
ställt dem i en bok. Boken släpptes 20 juli 
i år med titeln “Lär hunden söka svamp - 
mer än bara kantareller”.

– Jag fick många refuseringar innan jag 
vände mig till det lokala förlaget i Malm-
köping, Exempla. Nu är den tryckt i 1 000 
exemplar och det är kul om den säljer 
men allra mest handlar det om möjlighe-
ten att få ut kunskapen. Jag blir inte rik 
på det men det var inte tanken.

Det har tagit ungefär ett år från tanke till 
färdig bok med många timmars vridande 
och vändande på text och foto. 

– Jag fick förlagsavtalet i mars, sen 
började nästa vända med all redigering, 
numrering av bilder och mycket mer. Man 
inser hur mycket jobb det ligger bakom 
en bok.

Boken kan beskrivas som en smidig hand-
bok för skogen och hela familjen med 
hund. Den ställer frågor som hur man kan 
få hunden att hitta rätt svamp, inte sätta 
sig på den eller äta den själv. Helena ger 
en mängd fakta och tips till gott samarbe-
te mellan hund och människa. Dessutom 
föreslår hon flera vanliga matsvampar att 
öva på, beskriver i vilken miljö de vanligt-
vis förekommer och hur de kan tillagas.

Blir det en uppföljare?

– Nu ska jag först njuta av den här  
och se hur den tas emot, säger  
Helena Andersson.

Magnus Ornhammar

H

Hösten är på intågande och tillika 
svampens högtid. Ett knep för att 
komma över fler av de eftertrakta-
de små godbitarna kan vara att ta 
hjälp av en fyrbent vän.

Hitta skogens  
läckerheter med  
hundens hjälp

LÄR HUNDEN SÖKA SVAMP– mer än bara kantareller!Helena Andersson
exempla

Helena på svampsök med Basse, längst fram, 
en treårig miniature american shepherd och 
Wilma strax bakom som är en bordercollie 
som hunnit bli åtta år.

Boken släpptes 20 juli.
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okus var på kvarteret Blocket och 
Drottninggatan men de svarande har 

även delat med sig av reflektioner kring 
andra platser i kommunen. Syftet med 
enkäten var inte att få ett representativt 
svarsunderlag utan snarare att få fördju-
pade insikter från de invånare och före-
tagare som var intresserade av att svara. 
Enkäten besvarades digitalt, det gick 
också att lämna in förslag till en förslags-
låda i kommunens kontaktcenter.

153 personer svarade på enkäten varav 
majoriteten av dem bor i Flens stad, 
men det fanns svarande från alla orter i 
kommunen och även från boende utanför 
kommungränsen. De som svarat är i hu-
vudsak mellan 21 och 70 år och de flesta 
bor, jobbar och eller driver företag i Flens 
kommun.

En majoritet av de svarande värdesätter 
att det finns ett utbud av café och eller 
restauranger i ett centrum. Av de svaran-
de är det även ganska många som tycker 
att utbud av handel och sociala ytor, till 
exempel torg och parker, är sådant de 
värdesätter i ett centrum. 

När det gäller vad kommunen ska foku-
sera på att utveckla i kvarteret Blocket 
har de svarande framförallt fokuserat på 
alternativen grönska, gröna värden och 
utbud av fritidsaktiviteter. Ytterligare 
tre alternativ som stack ut är grannskap 

och atmosfär, attraktiva bostäder samt 
småskalighet och variation.

På frågan om vilken bostadstyp kommu-
nen ska prioritera inom kvarteret Blocket 
tycker de flesta svarande att det anting-
en ska byggas stadsradhus eller lägre 
flerbostadshus. Några färre tycker att det 
ska byggas högre flerbostadshus. Ett fåtal 
tycker inte det ska byggas några bostäder 
alls.

Lite fler än hälften valde att svara i fritext 
om behov de tycker finns i Flens stad 
och som potentiellt kan rymmas inom 
utvecklingen av kvarteret Blocket. De 
svarande har framförallt fokus på attraktiv 
och trygg stad samt fritid, aktiviteter och 
besöksmål. Mer specifikt vill de svarande 
bland annat se fler mötesplatser för alla 
åldrar, både inomhus och utomhus, gång- 
och cykelvänlig miljö, en genomtänkt 
gestaltning och mer grönska.

Inom perspektivet fritid, aktiviteter och 
besöksmål vill de svarande bland annat se 
mer aktiviteter för barn, unga och äldre, 
ny eller renoverad simhall och sporthall, 
lekplats med teman eller kulturhus med 
plats för teater, konst och konsert.

Andra perspektiv som lyfts bland en-
kätsvaren är kultur och utsmyckning, 
näringsliv, företagande och föreningsliv, 
skola, utbildning och vård samt infra-
struktur. Några svarande listade även 

förslag de tycker ska genomföras på 
specifika platser i kommunen.

De svarande gavs möjlighet att markera 
platser på en karta som de tycker att 
kommunen ska fokusera på längs Drott-
ninggatan och Blocket 4. En tredjedel 
valde att svara på frågan. De markerade 
platserna är spridda längs hela stråket. 
Vid några platser eller områden syns ett 
kluster av markeringar.

Längs Drottninggatan är det platsen i 
korsningen Norra Kungsbrogatan och 
Drottninggatan där trafiksituationen 
beskrivs som rörig samt platsen vid GB:s 
fabrik där svarande bland annat tycker 
att det upplevs tråkigt med industri-
verksamhet så centralt i staden. Inom 
kvarteret Blocket är det platsen mittemot 
Stenhammarskolan där svarande tycker 
att industribyggnaden i gult tegel bör 
bevaras.

Resultatet från enkätundersökningen har 
varit ett av flera underlag i arbetet med 
en förstudie. Härnäst påbörjas arbetet 
med en detaljplan där förstudien är väg-
ledande. Vi kommer även att gå igenom 
listan med förslag och åtgärder som 
delats kring andra platser i kommunen 
och diskutera om, och i så fall hur, vi kan 
ta dem vidare.

Lina Lindström 
Planarkitekt

F

Under våren spred vi en enkätundersökning om hur ni som bor, verkar 
och eller lever i Flens kommun önskar att kvarteret Blocket och Drott-
ninggatan ska utvecklas framåt, bland annat för att ha som underlag till 
arbete med en förstudie för området.

Så vill ni utveckla  
kvarteret Blocket  
och Drottninggatan
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i har märkt av att “hemestrandet” inte varit lika stort denna 
sommar som förra, men många besökare från övriga delar av 

landet har rest hit.

När vi ställer frågan till några av våra besöksnäringsföretag om 
hur de upplever sommaren så här långt, för än är den inte slut 
när detta går till tryck, så säger de så här; 

 – Fler har upptäckt oss på ett helt nytt sätt

 – Aptitrundan har gjort att Sörmland visas från sin bästa 
sida 

 – Våra spelningar har varit en sucće 

 – En riktigt bra sommar

 – Fler sista minuten bokningar

 – Många återkommande och nya gäster har hittat till oss

 – En ojämn men bra säsong och fler bokningar kommer in

 – Mycket utländska besökare i augusti

 – Fler övernattningar i år

 – Gynnsamt väder denna sommar

 – De utländska turisterna kommer främst från Tyskland, 
Holland och Norge

 – Bra beläggning på ställplatserna

 – Vi har ett bra läge!

 – En mängd besökare till evenemangen. Riktigt bra!

Ja, att fler och fler hittar till oss vet vi och i vår lilla kommun kan 
vi stoltsera med ett bra utbud av boende, mysiga miljöer, god 
mat, närodlat och ett rikt kulturliv.

Vi säger som alltid när vi är ute och möter våra besökare – Väl-
komna till Sörmlands hjärta!

Turistbyrån i Flens kommun

V

Sommarsäsongen drog igång ordentligt efter mid-
sommar och en mängd nya besökare har hittat till 
vår destination.

En välbesökt turismsommar  
i Sörmlands hjärta
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edan förra året nådde vi ett resultat 
som låg högt över SKR:s (Sveriges 

kommuner och regioner) modellberäkna-
de värde, berättar rektor Axel Lagergren 
Jernselius. 

– Det innebär att vi lyckades väldigt 
väl utifrån våra socioekonomiska förut-
sättningar. Enligt det modellberäknade 
värdet, det vill säga det värde kommunen 
borde ligga på när man tar hänsyn till 
utbildningsbakgrund hos föräldrar och an-
dra socioekonomiska faktorer, var vi bland 
de kommuner som lyckades allra bäst.

I år når skolan dessutom ett meritvärde 
som är det bästa på mer än ett decennium. 

– Vi är naturligtvis väldigt stolta över våra 
elever och all vår personal, både i grund-
skolan och i förskolan! Personalens kom-
petens och enorma engagemang ligger 
bakom framgången. Det är personalens 
och elevernas hårda arbete över många år 
som har lett fram till det här resultatet.

Språklärare Patricia Sjö berömmer elever-
nas förkunskaper.

– Man märker vilket bra arbete man gjort 
med eleverna, redan från förskoleklass, 
säger Patricia.

Engelsklärare Anne-Lie Briby, SO-lärare 
Richard Ekström och svensklärare Zandra 
Ingvald ser samarbetet och tryggheten, 

både i arbetslaget och elevgruppen, som 
en särskild framgångsfaktor. 

– Eleverna och lärarna tillsammans 
formade klasser som hade högt i tak och 
trygghet att delta aktivt i undervisningen, 
säger Richard.

– Det var en trygg grupp som hade 
skolats in med heltidsmentorer. När de 
började årskurs 9 hade vi ett samman-
svetsat arbetslag som samarbetade och 
alla hjälptes åt oavsett vilken klass man 
hade som mentorsklass. Eftersom man 
som lärare kunde fokusera på en årskurs 
lärde man känna eleverna väl och kunde 
anpassa undervisningen till deras nivå, 
fortsätter Zandra.

Anne-Lie framhäver även lärarnas och 
speciallärarnas särskilda arbete för elever 
i behov av stöd. Eleverna har fått tillgång 
till intensiva stödinsatser, både enskilt 
och i små undervisningsgrupper.

Lärarna är positiva till systemet med två 
pedagoger i klassrummet i matematik och 
svenska. Rektor Axel säger att man kom-
mer att behålla tvålärarsystemet samt att 
man vill utvidga det till fler ämnen. 

Vidare ska varje årskurs även fortsätt-
ningsvis ha minst en egen speciallärare 
som jobbar mycket nära eleverna, både i 
klassen, i små undervisningsgrupper samt 
enskilt.

Bland andra framgångsfaktorer nämns 
studiehandledningen på modersmålet, 
Kulturskolans aktiviteter samt idrottsun-
dervisningens och skolbibliotekets höga 
kvalitet. Dessutom erbjuder Stenhammar-
skolan 7-9 gratis frukost till alla elever.

– Frukosten har fått mycket uppmärk-
samhet och är ett vinnande koncept, 
säger rektor Axel. 

Han ser även hur skolans popularitet 
ökar.

– Fler elever söker sig till oss nu, vi ligger 
över vår prognos och fler elever är på 
väg in.

Även skolchefen Henrik Ljungqvist är 
stolt och glad över de ökande resultaten. 

– Skolledning och personal har gjort ett 
väldigt fint arbete och jag är också stolt 
över våra fina elever på Stenhammar. 
Resultaten visar att skolan är på rätt väg 
i Flens kommun och att de insatser som 
genomförs har god effekt. Inte minst 
tvålärarsystem har jag goda erfarenheter 
av i min tidigare roll som rektor i Söder-
tälje. Nu arbetar vi vidare för att fortsatt 
utveckla och förbättra skolan, så att 
eleverna kan nå sina mål i ännu högre 
utsträckning. 

Stenhammarskolan

R

Stenhammarskolans entré

I juni 2022 gick Stenhammarskolans årskurs 9 ut grundskolan med ett ge-
nomsnittligt meritvärde på 207,7. Det är det bästa resultatet på minst tio år.

En välbesökt turismsommar  
i Sörmlands hjärta

Starkt meritvärde för 
Stenhammarskolans nior
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itt första uppdrag är att lära känna 
mina medarbetarna, dessa är na-

turligtvis det viktigaste i ett företag. Kan 
man dessutom optimera den personliga 
utvecklig så har man troligen personal som 
trivs och som vill bidra till företagets fram-
gång. Samtidigt vill vi naturligtvis utveckla 
och stärka vårt samarbete med kommunen 
och dess medarbetare, säger Perra.

Med rötterna i Karlstad kommer han se-
nast från ett fastighetsbolag i Sunne som 
till storleken liknar uppdraget hos FKAB. 
I Sunne arbetade han som fastighetschef 
innan han sedermera intog vd-posten. 
Avslutet hos företaget blev abrupt.

– Det är ingen hemlighet att jag fick 
sparken som vd. Det berodde helt enkelt 
på att jag inte accepterade förvaltnings-
avtalet kommunen föreslog, avtalet gav 
inte bolaget full kostnadstäckning vilket 

skulle innebära en förlustaffär för bolaget. 
Som ansvarig vd går du inte in i ett avtal 
där du vet att du kommer att göra en 
förlust, det är ansvarslöst och dessutom 
fel enligt aktiebolagslagen, berättar Perra 
som också säger att han redan känner 
att tongångarna och samarbetet mellan 
FKAB och kommunen i Flen är bra och att 
han naturligtvis har för avsikt att fortsätta 
odla och utveckla det samarbetet.

Perra har sedan 90-talet haft ledande rol-
ler i olika fastighetsbolag och även jobbat 
för ett par industribolag.

 – Det är en bransch jag trivs bra i. Man 
vet hur det fungerar, vad man kan och 
inte kan göra, vad saker kostar och vad 
som krävs för att bygga nytt och så 
vidare.

Magnus Ornhammar

Perra Hermansson är nytillträdd vd för FKAB, Flens  
Kommunfastigheter. Glimten tog en pratstund med  
honom under hans första dag på jobbet.

Perra Hermansson, vd FKAB.

M

Tar över vd-posten  
på FKAB

Covid-19 vaccination i Flens kommun
I  S A M A R B E T E  M E D  R E G I O N  S Ö R M L A N D

Vid affären, drop in,
blått tält

 

12/9, kl 14-16

Bettna Sparreholm

Bokning på: bokning.mittvaccin.se/klinik/213
Fler tider annonseras successivt under hösten.

Bokningstelefon: 016-104044
Frågor: 070-6113016

 

Mellösa

Vid sporthallen,
drop in

 

14/9, kl 15-18

Vid församlings-
hemmet, drop in

 

23/9, kl 14-17

Vid Amazon,
Parkgatan 3,
tidsbokning

 

15/9, kl 13-18
20/9, kl 13-18
24/9, kl 10-15
1/10, kl 10-15
6/10, kl 14-18
15/10, kl 10-15
20/10, kl 14-18

Flen

Se bokningssidan
då lokalbyte sker

under hösten.
Tidsbokning

 

21/9, kl 10-16
28/9, kl 14-18
12/10, kl 14-18
26/10, kl 14-18

Malmköping

Bruksmarknaden,
drop in, blått tält

 

17/9, kl 10-15
 

Tidsbokning
29/9, kl 9.30-11.30

Hälleforsnäs

L A N D S B Y G D S
V A C C I N A T Ö R E N

S C A N N A  K O D E N  F Ö R  A T T
K O M M A  T I L L  B O K N I N G E N

Om FKAB 
Bolaget bildades i november 2010 och ägs till 
100% av Flens kommun. Bolagets uppgift är att 
förvalta kommunens verksamhetslokaler och 
tillgodose kommunens verksamheters behov 
med effektiva och ändamålsenligt utformade 
verksamhetslokaler i egna fastigheter eller 
genom inhyrning av lokaler.
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ep Up innebär att Fritidsbankens 
personal har packat bilen full med 

lek- och idrottsutrustning och arrangerat 
och deltagit i de aktiviteter som de som 
besökt platsen önskat göra.

Personalen i sommar har bestått av en 
ansvarig, ungdomar som haft så kallad 
ferietjänst under tre perioder samt ung-
domar med koppling till föreningen Idrott 
för alla. Det har inte varit någon perso-
nalbrist på Fritidsbanken i sommar. Den 
sistnämnda gruppen kunde anställas tack 
vare bidrag från Region Sörmland. Det 
bidraget har också gjort att ungdomar 
kunde anställas för att bemanna Sommar-
torget sommarlovets tre sista veckor samt 
att utföra skötsel på Orrestaöbadet. 

Allt som gratis lånas ut i Fritidsbanken 
är återbrukad utrustning. Det fortsätter 
att komma in en hel del utrustning, inte 

minst i de kärl som finns på återvinnings-
centralen på Frutorp. Fritidsbanken tar 
tacksamt emot allt som du inte längre 
behöver själv. Det går självklart också bra 
att lämna utrustning direkt i Fritidsban-
ken när den är öppen. 

Under sommaren har det kommit in lite 
tält, liggunderlag och annat ämnat till 
friluftsliv. Att golfspelare vill byta upp sig 
till nya klubbor har också märkts. Det som 
ändå sticker ut som det som kommer in 
mest av är skridskor och skidor. Inför hös-
ten och vintern är Fritidsbanken ordent-
ligt rustad för att, förhoppningsvis, kunna 
möta alla behov och önskningar.

Under Hälsoveckan håller Fritidsbanken 
extra öppet utöver de ordinarie öppet-
tiderna. Hälsoveckan är ju den vecka på 
året då du ska försöka skapa nya goda 
vanor, prova någon ny aktivitetet men 

framför allt sätta din hälsa i fokus. Då kan 
Fritidsbanken säkert hjälpa dig att hitta 
något nytt eller kul sätt att höja pulsen.

Öppettider Hälsoveckan:

Lör 24/9 10.00-12.00 ordinarie öppettid

Mån 26/9 17.00-19.00

Tis 27/9 15.00-17.00 ordinarie öppettid

Ons 28/9 14.00-19.00

Tors 29/9 17.00-19.00 ordinarie öppettid

Fre 30/9 15.00-17.00

Lör 1/10 10.00-12.00 ordinarie öppettid

Carla Swenson 
Enhetschef Fritid

et är kulturföreningen FlenVärlds-
Orkester som håller i den kreativa 

workshopen, Ateljén och textilverksta-
den, där fokus ligger på bild och textil.

I över tre år har aktiviteten varit igång 
och många möten har skapats sedan dess. 
Den gemenskap som finns i gruppen har 

sakta men säkert börjat likna en familje-
känsla, stämningen är alltid god och alla 
samtalsämnen är välkomna. 

Aktiviteten passar både den som vill öva 
på sina kreativa kunskaper, den som vill 
språkträna eller den som bara vill sitta 
ner, ta en fika och umgås.

Anne Sjöberg är 
en av handledarna 
för Ateljén och 
textilverkstaden 
och hon välkom-
nar varje delta-
gare med öppna 
armar. Under 
workshopen 
hjälps handledare 
och deltagare åt 
för att inspirera 
och stötta varan-
dra i det kreativa 
arbetet. Där kan 

även kulturell konst och teknik från olika 
länder visas upp och läras ut. 

För Anne är workshopen inte bara en rolig 
aktivitet, hon menar också att den är vik-
tig för både samhället och den individuel-
la människan. 

– Om människor inte möts kommer vi 
aldrig få ett bra samhälle, säger hon.

Några av de alster som skapas under ons-
dagarna finns till försäljning i föreningens 
butik Kulturshopen. Alla som är eller blir 
medlemmar i kulturföreningen välkomnas 
av Anne och

Kulturföreningen FlenVärldsOrkester att 
delta i Ateljén och textilverkstaden som 
står öppen varje onsdag från kl 13 till 18.

Emma Trolle 

Under sommaren har Fritidsbanken i Flen, som öppnade i april, varit mobil förutom de vanliga öppet- 
tiderna. Konceptet Fritidsbanken Pep Up har tre dagar i veckan under hela sommarlovet dykt upp runt 
om i kommunen på lekplatser och badplatser. 

Varje onsdag mellan klockan 13 och 18 möts kvinnor och män från 
stora delar av världen i Amazons lokaler i Flen för att vävas samman. 

Ett axplock av alla de alster som workshopen tillverkat.

P

D

Fullt upp för Fritidsbanken 

Världsorkesterns kreativa workshop
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Helsingborg har de senaste åren en ny 
stadsdel stor som hela Flen tagit form, 

döpt till Mariastaden. Ett demensboen-
de har byggts och man valde att utlysa 
en tävling om att få bygga skulpturer till 
boendet.

– Över 160 skulptörer hade lämnat in-
tresse och det är jätteskoj att i den hårda 
konkurrensen, bland så många ytterst 
väletablerade skulptörer, slå dem på fing-
rarna och faktiskt ta hem tävlingen, säger 
Gunnar Carl.

Skulpturerna står vid tre platser längs en 
kortare rekreationsslinga.

– Den första är “Sylådan” som består av 
en sax, nål och trådrulle. Många dementa 
har problem med närminnet men minns 
längre tillbaka. Verktygen var en slags 
hemmakänsla och trygghet från tiden då 
man faktiskt sydde i en knapp eller fållade 
upp ett par byxor. Den äldre generatio-
nen har en annan referens till dessa verk-
tyg, säger Gunnar Carl som fick plugga på 
om demens för möta uppdragsgivarens 
målbild.

– Till exempel om hur dementa ser färger. 
Svart ser de som ett hål och inte en färg. 
Vidare på stigen kommer man till blom-
mor, ett krav var att det skulle finnas 
något som besökande barnbarn kunde 
vara intresserade av. Dessa kan man sitta 
på, klättra på och de blommar året runt. 

Den tredje skulpturen står vid nyplante-
rade ornäsbjörkar.

– Där gjorde jag två trädkronor som 
inspirerades av björkarna med kung- och 
drottningkrona. De står som väktare vid 
dungens entré och ska skydda dem som 
går där. Här hade jag även inspiration av 
1700-talsmåleri där man avbildade kunga-
par med hermelinmantlar med svartvita 
spetsar.

Helsingborgsverken är i cortenstål, en 
legering mellan järn och koppar. 

– Jag jobbar mest i järn, det har en annan 
själ än till exempel brons och jag gillar 
järnets enda sanna färg, rost. Man kan 
också bygga i cortenstål, då bromsar 
kopparn ner oxideringen till noll och det 
blir en permanent skulptur men ändå med 
rostig yta. Det är dessutom ett fantastiskt 
material att svetsa i. 

Järnet är såklart tungt, saxskulpturen 
väger 800 kilo. 

– Jag gillar att jobba stort men det är ett 
tungt arbete så jag är otroligt glad över 
att ha en travers här så jag kan vända och 
vrida på sakerna, säger han och pekar mot 
maskinen i taket.  

Gunnar Carl har skapat tronen utanför 
Bildningscentrum Stenhammar, spaden 
vid Bruket, bröllopssviter och magne-
titskulpturer vid Ishotellet och mycker 
mer. Hans kanske mest annorlunda verk 
finns inte kvar av naturliga skäl.

– Jag har gjort ett gigantiskt isberg i 
Grand Palais för Karl Lagerfeld som ville 
gestalta sin vinterkollektion 2011. De flög 
in 12 isskulptörer från hela världen för att 
jobba på berget som vägde 350 ton. 13 
långtradare åkte i konvoj med isen från 
Jukkasjärvi, i Paris fick det kosta vad det 
ville. 

2 200 exklusiva gäster med handskrivna 
inbjudningskort och ett pressuppbåd på 
400 personer bevittnade den 30 minuter 
långa visningen.

– Berget var 10 meter högt, 40 meter 
långt och stod dessutom i en pool som 
var två centimeter djup. Med en målad 
gummiduk i botten speglade det sig så 
det såg ut som att isen flöt på vattnet.

Vad gjorde ni med isen efteråt?

– Berget grävdes ut med bulldozers och 
tippades i Seine så det flöt isberg genom 
Paris, säger Gunnar Carl och skrattar. 

Magnus Ornhammar

Foto: Samtliga småbilder är tagna av Gunnar Carl Nilsson

I

Hans favoritmaterial är järn och 
hans verk syns i såväl New York 
som i Hälleforsnäs. Nu är Gun-
nar Carl Nilsson klar med sitt 
tillskott till den svenska skulp-
turfloran, hans största enskilda 
projekt hittills. 

“Jag är tokig i järn”

Gunnar Carl Nilsson sittandes på en av  
de blommor som idag står fast förank-
rade i marken utanför Mariastadens 
demensboende i Helsingborg.
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ekniska avdelningen på samhällsbygg-
nadsförvaltningen har nämligen köpt 

in flera eldrivna gräsklippare, trimrar och 
häcksaxar. Fördelen med dessa är att de 
är lätta, tysta och såklart att det inte blir 
några växthusgasutsläpp. 

Batteriet på gräsklipparna räcker cirka 40 
minuter så avdelningen har även köpt in 
flera extra batterier för att snabbt kunna 
byta när det behövs. 

De stora gräsmatteytorna klipps fort-
farande med åkgräsklippare som drivs 
på diesel. I framtiden, när det finns fler 

modeller på marknaden, är förhoppning-
en att även dessa ska kunna bytas ut till 
eldrivna. 

Avdelningen låter även vissa gräsytor i 
kommunen växa fritt så att blommorna ska 
gynna bin, humlor och andra pollinatörer. 

Investeringen i eldrivna maskiner möjlig-
gjordes av ett så kallat “klimatväxlings-
system” som kommunen har infört. Det 
innebär att kommunens verksamheter 
betalar en extra avgift när de tankar fos-
sila drivmedel, flyger eller använder privat 
bil i tjänst. 

Avgiften samlas i en bonuspott som 
används till åtgärder och inköp som bidrar 
till minskade utsläpp av växthusgaser i 
kommunorganisationen. Under 2021 gick 
bonuspotten bland annat till teknisk-
as inköp av eldrivna gräsklippare och 
verktyg. I år går potten till att köpa in fler 
elcyklar som kommunens medarbetare 
kan använda.

Josefin Smeds 
Miljöstrateg

T

Under sommaren har du säkert sett några av kommunens medarbe-
tare vara ute och klippa gräs och trimma häckar. Visste du flera av 
verktygen numera drivs på el istället för bensin och diesel? 

Kommunen växlar 
upp klimatnyttan
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I Flens kommun bor ungefär 16 300 invånare, alla med något att berätta.  
I den här serien får du träffa både vanliga och ovanliga invånare.FlenMitt

Medborgarförslag ger säkrare trafikmiljö
Tack vare ett medborgarförslag från 
Lisa Lindblom ska Orrögatans västra 
sida trafiksäkras. 
– Medborgarförslag är ett jättebra sätt 
för kommuninvånare att uppmärksam-
ma saker och få till en förändring, säger 
Lisa Lindblom och uppmanar fler att 
tycka till.

EEfter gymnasiet lämnade Lisa hemorten och 
efter att ha bott på olika platser flyttade hon i 
höstas tillbaka till Flen med sin familj.

– Pandemin har gjort det lättare att jobba 
hemifrån och vi ville ha lite mer plats och lugn 
och ro när vi är ute i naturen.

Familjen har köpt en tomt på Orrö och Lisa 
uppmärksammade att T-korsningen på Orrö-
gatan- Bolmängsgatan saknade övergångs-
ställe. I sin tidigare anställning arbetade Lisa 
mycket med medborgarförslag och kollade upp 
om det gick att lämna sådana i Flens kommun.

– Det gick och var inte svårt alls men man 
måste skriva ut enkäten som ska fyllas i. Det 
tycker jag kan göras om så att man får fylla i 
och skicka in digitalt, säger Lisa. 

I sitt medborgarförslag påpekade hon att 
många barn har Orrögatan som skolväg.

– Barn ska uppmuntras att cykla eller gå till 
skolan och det ska de kunna göra på ett tryggt 
sätt utan att man som förälder har en klump i 
magen av oro för trafiken.

– I T-korsningen är det gång- och cykelbana 
från båda håll och här kör många bilar och bus-
sar. Du måste hålla koll åt tre håll och det känns 
inte så trafiksäkert varken för barn eller vuxna.

– Kommunen antog förslaget om övergångs-
ställe och det känns jättebra att de också ut-
vidgat ärendet och ska se över trafiksituatio-
nen utmed hela Orrögatan och bygga förhöjda 
gång- och cykelpassager i korsningar på västra 
sidan, säger Lisa.

Hon har i flera år arbetat inom den kommunala 
förvaltningen och vet att förändringar i den 
fysiska miljön kan ta tid att genomföra.

– För att snabba på processen kanske man 
kunde avsätta en del av budgeten för medbor-
garförslag som förvaltningarna själva kan han-
tera. När folk ser att det händer saker sprids 
en positiv framåtanda, säger Lisa Lindblom.

Kristina Eder

Namn: Lisa Lindblom.
Ålder: 36 år.
Bor: Flen.
Familj: Man och två barn.

Kommunen antog Lisa Lindbloms 
medborgarförslag och ska nu se 
över trafiksituationen utmed 
Orrögatan.

Elgräsklippare är lätta, tysta  
och utan växthusgasutsläpp.
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ellösa är den ort i Flens kommun 
som är först, och hittills ensam, 

med att ha en butik som är öppen dygnet 
runt. Den obemannade matbutiken  
24 SJU Snabbköp ligger längs

Sockenvägen, precis intill Konsumgården, 
och är svår att missa för den som kör 
genom samhället. Butiken är kanske en av 
de minsta matbutiker du sett, trots det 
tummas det inte på utbudet.

Den korta bilturen ska ta mig från Flen 
till Bruket i Hälleforsnäs, utomhus skiner 
solen och det är 34 grader varmt, en 
sådan dag som jag inte gärna sätter mig 
i en varm bil. När jag kör in i Mellösa slår 
det mig att den omtalade obemannade 
matbutiken faktiskt ligger längs den väg 
jag åker på. Att jag ännu inte besökt buti-
ken är en perfekt ursäkt för att stanna till 
och köpa en glass och som tur är ser jag 
på håll de välbekanta glassvimplarna på 
butikens fasad.

När jag parkerat bilen och klivit ut i den 
varma sommarluften möter jag en man 
som precis gått ut genom butikens dörrar. 
Medan dörrarna stängs ser jag hur han 
 

tar bort glasspappret från den glass han 
har köpt, vi hade uppenbarligen samma 
briljanta plan. 

I vanlig Flens kommun-anda hälsar vi 
på varandra och han berättar att han 
inte trodde att han skulle kunna ta sig 
ut ur butiken, det där med teknik är ju 
lite svårt. Men som tur är hade han sett 
skylten som hänvisar besökaren att låsa 
upp dörren med en knapp och nu stod 
han framför mig så det hade gått alldeles 
utmärkt. 

Han ser på mig och säger samma sak som 
jag så ofta får höra “Du är ju ung så det 
där klarar du”. Jag skrattar och försäkrar 
honom om att min butiksvistelse säkert 
kommer gå lika smärtfritt som hans 
gjorde.

Innan vi skiljs åt visar mannen upp att han 
även lyckades köpa på sig lite grädde till 
matlagningen, han låter förvånad över hur 
mycket som finns i den lilla butiken. Vi 
står förbryllade över matbutiken, trots att 
jag ännu inte hunnit in, och sedan återgår 
han till sitt glassätande och jag till mitt 
glassköpande. 

Mannen hade rätt, jag tog mig in i bu-
tiken utan problem och nu gick jag och 
inspekterade hyllorna som var fyllda med 
allt som kan tänkas behövas till såväl 
matlagning som till picknick. Jag hade just 
denna gång siktet inställt på en svalkande 
glass och efter att ha tagit en klassiker 
betalade jag i den obemannade kassan 
och låste upp dörren för att gå ut. 

Smidigt och enkelt, “vilken grej” tänker 
jag högt för mig själv och funderar på hur 
mycket den lilla butiken gynnar kommu-
nen och den lilla orten Mellösa.

En levande landsbygd är vad som efter-
strävas med matbutiken. Eftersom den 
har öppet dygnet runt, årets alla dagar, 
finns den alltid för den som saknar något 
i skafferiet eller när suget faller in. Att 
den dessutom ligger mitt i Mellösa, som 
tidigare varit utan matbutik, innebär att 
boenden på orten inte längre behöver 
söka sig till en annan ort för att fylla på 
med lite mjölk. Nu kan de istället gynna 
sitt Mellösa. Kort och gott är butiken bra 
för ort, invånare och miljö, det är dessut-
om riktigt roligt

Emma Trolle

Kommunikationsenhetens sommarvikarie Emma Trolle åkte till 
Mellösa för att testa den nya livsmedelsbutiken som har ett 
annorlunda och unikt koncept. 

M

Oavsett tidpunkt kan du alltid handla livsmedel 
i Mellösa, tack vare den nya butiken.

Butiken som aldrig 
stänger – i Mellösa

Fo
to

: E
m

m
a 

Tr
ol

le



25

örst ut är öppet hus som hålls på tors-
dagen 15 september mellan klockan  

16 och 18.30.

Då ges information om verksamheterna 
på Familjecentralen; barnmorskemottag-
ning, barnavårdscentral, familjestöd och 
öppen förskola.

Under kvällen blir det även rundvandring 
i lokalerna och möjlighet att ställa frågor 
till personalen. Besökare bjuds på korv 
med bröd samt kaffe och glass. 

I september och oktober arrangeras 
kursen FÖS vilket står för föräldraskap 
i Sverige. FÖS är en samhällsorienterad 
kurs och består av fem gruppträffar som 
leds av Helena Park på familjestöd och 
Jennie Yrlund som är förskollärare på 
öppna förskolan.  

Kursen riktar sig till utrikesfödda föräldrar 
med barn i åldern 0 till 18 år. Innehållet 
i kursen handlar om att vara familj i ett 
nytt land, om pojkar och flickor, hälsa 
och sjukvård, föräldrars rättigheter och 
skyldigheter samt om att vara förälder 
till en tonåring. Barnets rättigheter och 
jämställdhet ingår i alla träffar.

Kursen hålls på Familjecentralen  
mellan klockan 9 och 12 följande  
datum: 
Torsdag 22 september 

Torsdag 29 september 

Torsdag 6 oktober 

Torsdag 20 oktober 

Torsdag 27 oktober 

Anmäl ert deltagande till familjestödjare 
Helena Park på telefon 0157-431130 eller 
via mejl helena.park@flen.se.

Under augusti och september har 
ABC-träffar genomförts och dessa åter-
kommer igen i november. ABC står för 
alla barn i centrum och på gruppträffarna 
pratar man om föräldraskap för barn mel-
lan 3-12 år med syfte att stärka relationen 
mellan barn och föräldrar.

Håll utkik efter mer information kring 
dessa gruppträffar senare under hösten/
vintern.

Magnus Ornhammar

gelkotten fridlystes 1972 och under 
många år verkade den återhämta sig. 

Men ändrade lantbruksmetoder och 
tekniska lösningar kombinerat med ökad 
biltrafik har gjort att utvecklingen gått åt 
fel håll. En tredjedel av all igelkottsdöd 
sker på vägarna medan grävlingen är igel-
kottens största fienden i naturen.

Enligt SLU är igelkottens minskningstakt 
40 procent under de senaste 12 åren.

Ett mer likriktat jordbrukslandskap inne-
bär färre dungar och gömställen vilket har 
gjort att igelkotten minskat på landsbyg-
den. Istället har den snarare dykt upp 
i tätorter och trädgårdar, men där lurar 
moderna faror som kemiska bekämp-
ningsmedel och robotgräsklippare som 
misstänks skada igelkottar. 

Dessutom saknar ofta träd-
gårdsmiljöer snår, buskar och 
lövhögar där igelkotten kan 
söka skydd dagtid eller vid vinterns dvala. 

Du som har en trädgård kan göra mycket 
för att hjälpa igelkotten. Naturskyddsför-
eningen listar flera tips på sin hemsida.

• Spara lövhögar under buskarna i träd-
gården så att igelkotten kan bygga ett 
sommarbo. 

• Var försiktig när du använder olika skä-
rande redskap under buskar och snår 
eller i högt gräs där igelkottar ofta söker 
skydd dagtid. 

• Programmera din robotgräsklippare att 
bara klippa dagtid. Igelkottar är aktiva 
från skymning till gryning. 

• Använd inga kemiska bekämpningsme-
del i trädgården. 

• Ge igelkotten mat: hund- eller kattmat, 
matrester och vatten. Undvik mjölk. 

• Var försiktig när du bränner löv- och 
rishögar på våren. Flytta högen eller 
lyft upp och se om där ligger någon 
igelkott. 

• Skapa ett vilt hörn i din trädgård där 
insekter och andra småkryp kan trivas. 
Det ger mat åt igelkotten.

Magnus Ornhammar

Föräldraskapskurs och öppet hus står på höstagendan på 
Familjecentralen, dessutom blir det fler ABC-träffar senare 
under året. Passa på att ta del av vad Familjecentralen har 
att erbjuda!

Igelkotten är rödlistad som nära hotad i SLUs artdatabank 
sedan 2020 och farorna för den lille krabaten är många. 
Men det finns saker du kan göra för att underlätta artens 
fortlevnad.

F

I

Starta hösten på 
Familjecentralen

Tuffa tider för 
igelkotten
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Många igelkottar faller offer för biltrafiken.
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Spartips
En halvfylld tvättmaskin
använder lika mycket vatten
som en helt fylld. 
Tvätta smart!

 

#3

Kranvatten är vårt
viktigaste livsmedel

Bibliotekens info
Är du också en biblioteksvän? 
Nu söker vi frivilliga som vill ha högläsning på biblioteket. 
Alla kan bli en biblioteksvän, ung som gammal! Kom och 
läs på kvällar, helger eller när du har en stund över. Anmäl 
ditt intresse till flens. bibliotek@edu.flen.se.

Bokprat och promenad under hälsoveckan
På tisdagen 27/9 och fredagen 30/9 kl.10 utgår vi från 
Flens bibliotek för en lagom lång tur. Med eller utan 
stavar.

Digitalidag på Flens bibliotek
Fredag 14 oktober

Mer information och program på bibliotek.flen.se. Håll 
utkik efter fler aktiviteter under e-medborgarveckan 
10-16 oktober.

Meningsfulla Flens biblioTEK
Stig in i framtiden i ett rum fyllt av den modernaste 
tekniken för det digitala biblioteket: Gamingdatorer, 
VR-headsets, Xbox Series S, 3D-skrivare, 360-kameror 
med mera.

Boka plats på något av våra ”TEKintron” så att även du 
kan ta del av bibliotekets nya digitala resurser!

Du hitta mer information om TEKrummet på bibliotek.
flen.se/tekrum.
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Evenemang
  12 SEPTEMBER -  23 OKTOBER 2022 

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

Småknytt i Malmköping
14 - 30 september, Runt om Malmköping
I Malmköping finns det gott om småknytt så kallade 
Malmingar.
Går Du runt i Malmköping och ser en liten dörr, ett 
fönster, en brevlåda m.m så kan du vara säker på att 
där bor en Malming.
Tel: 070-798 62 70
Arrangör: Småknytt i Malmköping

Johan Hedin och Esbjörn Hazelius  
på Klämman
17 september 18-23, Fridals gård
Multimusikerna Hedin/Hazelius ger folkmusiken 
ett kvalitets ansikte som är outstanding. Dessa två 
artister bjuder sin publik på toner som sätter igång 
känslorna i varje besökares kropp på ett härligt vis. 
Tonerna ljuder i salongen på Teater Klämman.
Tel: 073-599 76 92
Arrangör: Fridals Kulturförening, ABF i Flen, Teater 
Klämman

Bruksmarknaden
17 september 10-15, Bruket i Hälleforsnäs
Marknaden är en återkommande höst tradition 
som arrangeras den tredje helgen i september. 
Bruksområdet i Hälleforsnäs fylls då med knallar, 
marknadsbesökare och lokala förmågor som bjuder 
på sång, dans och teater.
Arrangör: Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksmarknad, 
HGF, HIF & OK-Tjärnen mfl.

Digitalt café
19 september 10-12, Drottninggatan 3 
För alla seniorer i Flen: Välkomna till Flens Bibliotek 
för ett nytt Digitalt Café. Temat denna gång är 
Meningsfulla Flens BiblioTEK. Markus Hultcrantz 
med flera informerar och visar hur man kan få hjälp 
att använda bibliotekets tjänster.
Tel: 070-210 88 82
Arrangör: Pensionärsföreningarna i Flen SPF, SKPF, 
PRO, RPG

Musik på Sigridslund
20 september, Sigridslunds Skola
Musik på Sigridslund hela sommaren! Totalt 22 kon-
serter inom folkmusik, jazz, visa, blues, världsmusik
Tel: 070-675 11 18
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB

Frimärksafton
20 september & 18 oktober 18-20:30,  
Drottninggatan 7
Månadsmöte med frimärks byten och fördjupning 
i kunskapen om filateli. Föredrag. Även samlare av 
mynt, vykort, tändsticksetiketter är välkomna
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Tel: 070- 373 75 67
Arrangör: Flens Frimärksklubb

Bluegrassjam på Klämman
24 september 15-17, Fridals gård
På Klämman samlas musiker som tillsammans 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

RPG dagträff
4 oktober 14-16, Götgatan 10
Carl-Olov Hultby från Sala gästar RPG:s dagträff 
i Centrumkyrkan. Han sjunger egna och andras 
sånger
Tel: 076-808 38 15
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

Luffarslöjd
8 oktober 9:30-16:30, Thuleparken
Gå kurs och lär dig luffarslöjd, trådtjack och tråd-
slöjd som är alla namn på konsten att med några 
tänger och ståltrådar i olika tjocklek forma föremål.
Tel: 072-145 02 35
Arrangör: Sörmlands museum
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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.


