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Dags att göra bokslut för 2022 och redan nu 
kan vi se fram emot nästa år. Glimten rundar av 
året med att presentera hur det nya kommun-
fullmäktige ser ut. Den nya mandatperioden 
är redan igång och ett nytt minoritetsstyre har 
tagit vid. Efter nyåret får de nya nämnderna 
inleda sina arbeten och oppositionsrådet ska 
väljas. Spännande tider i lokalpolitiken – läs 
mer om partierna och mandatfördelningen på 
sidorna 6-7. 

Nytt, eller någorlunda nytt, är också att lant-
handeln och baren i Bettna har fått nya ägare. 
En öppen butik är underbara nyheter för alla 
oss som vill ha en levande landsbygd. Vi skick-
ade ut vår frilansare för ett besök i Bettna, läs 
artikeln på sidan 8.

Denna mörka årstid kräver sina ljuspunkter. 
Om du befattar dig med levande ljus och eld 
har vi några bra tips för dig i detta nummer. 
På sidan 15 kan du läsa om hur du förebygger 
brand i ditt hem samt hur du tar hand om din 
eldstad. Och varför inte en påminnelse om hur 
viktigt det är att synas i mörkret på sidan 9. 

Den historiska återblicken vi premiärade i förra 
numret visade sig bli populär bland er läsare. 
Kul tycker vi och naturligtvis följer vi upp med 

mer ur arkivet i detta nummer. På sidan 19 
kan du läsa om välgörenhetsföreningen Flens 
jultomtar från 1910-talet.

Slutet av 2022 innebär också slutet för under- 
tecknad som redaktör för Glimten. Det har 
varit med stort nöje jag roddat över tidningen 
i nära fem år och jag vet att ni är många som 
uppskattar Glimten och läser den med glädje. 

Tack till alla er som hört av er med förbätt-
ringsförslag, artikeltips, klagomål eller glada 
tillrop. Ni är guld värda och jag hoppas att  
ni fortsätter engagera er i Glimten. Vi gör  
tidningen för er skull och vi vill att ni är med 
oss och berättar om livet i Flens kommun.  
För samtiden och för framtiden.

Gott slut!

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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Jullov i simhallen 
Jullovet innebär förändrade öppettider i simhallen. 
Fram t.o.m. 23 december gäller ordinarie öppettider. 
Simhallen är stängd julafton, juldagen, nyårsafton och 
nyårsdagen. Annandag jul öppet 10-16 och torsdag 5 
januari öppet 12-18. Övriga dagar ordinarie öppettider. 
För Actic gyms öppettider se deras hemsida då de kan 
avvika från simhallens öppettider.

Fr.o.m. årsskiftet är det inte längre någon åldersgräns 
på måndagar. Dock är stora bassängen endast avsedd 
för motionssimning och simträning. Inga leksaker kom-
mer att finnas tillgängliga på måndagar.

Lösning till förra numrets kryss

Smått & Gott

Kulturstipendium 
2021
Något försenat har nu 
äntligen Karl-Erik Karlsson 
i Malmköping fått sitt pris, 
Flens kommuns Kultursti-
pendium 2021. Motiveringen 
lyder: Med sina vänner utför 
Karl-Erik dagligen en ovär-
derlig gärning till gagn för 
barn och vuxna genom sitt 
idoga arbete för att bevara 
historien till kommande 
generationer. Prissumman är 
7 000 kronor.

Skolval för grundskolan
Skolval ska göras av dig som har barn som är folk-
bokförd i Flens kommun och som ska börja i för- 
skoleklass eller går i en avslutande årskurs i sin  
nuvarande skola. I e-tjänsten kan du tacka ja till en 
plats på den anvisade skolan. Du kan även lämna 
önskemål om placering på en annan skola. Om du 
inte väljer skola kommer ditt barn att placeras på 
anvisad skola, där barnet har en reserverad plats.

Skolvalet sker mellan den 11 – 31 januari 2023 och de 
som är aktuella för skolvalet får en inbjudan. Läs mer 
på kommunens hemsida, flen.se/barn-utbildning/
grundskola/skolval.

Traditionellt lyktsläpp
Söndag 8 januari kl.18.00 är det traditionsenligt 
lyktsläpp runt om i kommunen. Ett lyktsläpp om 48 
svävande miljövänliga, ofarliga rislyktor per ort för att 
välkomna det nya året. Information om platser och 
kringarrangemang hittar du på respektive orts olika 
kommunikationskanaler.

Fritidsbanken 
Vill du låna utrustning till jullovets friskvårdsinsatser? 
Har du bytt upp dig och har utrustning som du inte 
använder? Besök då Fritidsbanken på Hammarvallen 
som kommer att hålla extra öppet under jullovet. Håll 
utkik efter Fritidsbanken Flen på sociala medier eller 
kolla vår webb fritidsbanken.se/fritidsbank/flen. 
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Skridskodisco igen
Onsdag 4 januari kl 17-20 är det dags för nästa Skridskodisco i  
GB-hallen på Hammarvallen. Vi vill betona att det är hjälmtvång för  
att beträda isen i GB-hallen. Fritidsbanken kommer att hålla öppet 
under kvällen så du kan låna utrustning där men också i ishallen –  
kostnadsfritt!

Jag behöver boka eller ändra en tid för sotning, kan 
Kontaktcenter hjälpa med det?  

– Vi på Kontaktcenter kan nu boka, avboka eller byta 
tid i sotarnas schemaläggning. Du kan även få ut proto-
koll för redan genomförda sotningar samt information 
om när du behöver genomföra en sotning eller brand-
skyddskontroll nästa gång.
Vi vill även påminna om att man även själv kan boka 
digitalt på flen.skorstensfejare.se, samt ändra sin egen 
tid om man har fått hem ombokingskoden. 

Vem vänder jag mig till för första kontakten  
om jag känner att jag skulle behöva någon  
form av äldreomsorgsinsatser?

Socialförvaltningen har en mottagning  
för er som söker insatser för första gången.  
Mottagningen nås på: 0157 - 43 03 58.  
Måndag, onsdag och fredag - kl. 9.00-11.00. 
Tisdag och torsdag - kl. 13.00-15.00.

 

Hur får jag reda på vad som diskuteras i  
kommunens nämnder- och styrelsesammanträden?

Kommunen publicerar kommunfullmäktiges,  
kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och proto-
koll med tillhörande handlingar på hemsidan. De senaste 
handlingarna kan du hitta på flen.se genom att följa:  
Om Flen/Politik & påverkan/Kallelser & protokoll
Är du intresserad av kallelser, protokoll och handlingar 
från tidigare år kan du kontakta kommunstyrelsens kansli 
via e-post: ks@flen.se.

Hur får jag ut mina gamla betyg från skolan?

Äldre betyg beställer du från stadsarkivet genom att 
skicka ett mail till ks@flen.se. Skriv gärna med din post-
adress också då vi tyvärr inte kan skicka betygen  
via e-post.
Har du nyligen fått betyg från Komvux kan du ta ut 
dessa själv genom att logga in på flen.alvis.se.

Kontaktcenters frågor och svar
? 

? ? 

? 

! 

! 

! 

! 

Nya utegym
Vadsbro har nu fått ett utegym i form 
av ett multiredskap som satts upp vid 
lekplatsen mitt i byn. Utegymmet i 
Skebokvarn har kompletterats för att 
bättre passa platsen. Ett redskap har 
bytts ut och ytterligare ett har satts 
upp. Summa fyra redskap vid lekplat-
sen i Skebokvarn. Båda dessa utegym 
har anlagts i dialog med de lokala 
bygderåden.
I Bettna har i samverkan med idrotts-
föreningen sex utmanande redskap 
monterats upp vid idrottsplatsen som 
nu förutom detta huserar nyckelgym, 
fotbollsplan och discgolfbana. Vid 
utegymmet har belysningen förstärkts 
så att platsen är upplyst och ska 
kännas trygg.
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En ny mandatperiod är här med 
färre ledamöter i kommunfull-
mäktige och nya nämnder efter 
nyåret. Efter valet står det klart 
att Sverigedemokraterna ökar 
sitt väljarstöd mest medan  
Centerpartiet är det parti som 
tappar mest. 

appet till trots tar Centerpartiet på 
sig ledartröjan och ingår i ett minori-

tetsstyre tillsammans med Socialdemokra-
terna vars förhandlingar efter valet först 
inriktades på att få ihop en majoritet. 
När det visade sig omöjligt hittade man 
en annan lösning som kommunalrådet 
Ann-Charlotte Munter (S) är nöjd med.

– Det kommer såklart att krävas breda 
samarbeten för att säkra politiken men 
det känns jättebra. Vi (S+C) har haft 
väldigt bra diskussioner och samarbeten 
redan och vi har många lika tankar, sa hon 
vid en pressträff när det nya samarbetet 
presenterades i oktober. 
I opposition återfinns resterande partier 
som fått mandat i kommunfullmäktige, 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Libera-
lerna och Miljöpartiet.

Det nya kommunfullmäktige hade sitt 
första ordinarie sammanträde 24 okto-
ber och består numera av 39 ordinarie 
ledamöter och 24 ersättare. Beslutet att 
reducera antalet ledamöter från 45 till 
39 fattades på fullmäktige i december 
2021. Nära alla ordinarie ledamöter ses 
på bilderna, men fattades vid fototillfället 
gjorde Jessica Källström (M), Beata Karls-
son (S) och Anton Ragnarsson (V). 

Ersättarna i prioriteringsordning är: 
Socialdemokraterna:  
1. Jaana Lahti Nordengen. 2. Roger Bodin. 
3. Angelika Lövgren. 4. Hans Åfeldt.  
5. Patricia Müller Sjö. 6. William Kohlström.

Sverigedemokraterna:  
1. Cecilia Hellberg. 2. Caslav Trandafilovic. 
3. Mikael Carlsson. 4. Katja Nyberg.

Moderaterna:  
1. Elisabeth Bergqvist. 2. Michael Landsberg.  
3. Ludvig Broström. 4. Ulla Lindström.

Centerpartiet:  
1. Svitlana Jelisic. 2. Anders Iwerbo.

Vänsterpartiet:  
1. Lena Holmberg Broström.  
2. Brita Lundkvist.

Kristdemokraterna:  
1. Ann-Sofie Svedberg. 2. Joacim Väppling.

Liberalerna:  
1. Lars Åke Falk. 2. Stefan Sandberg.

Miljöpartiet:  
1. Cecilia Friis. 2. Cedric Hanneberg.

Valdeltagandet i kommunen minska-
de jämfört med 2018. I år valde 78,40 
procent av de röstberättigade att rösta 
vilket motsvarar en minskning med 3,75 
procent. Kommunen är numera indelad 
i 12 valdistrikt, vid valet för fyra år sedan 
fanns elva distrikt.

Socialdemokraterna är fortfarande herre 
på täppan med det klart största väljarstö-
det i Flensbygden med sina 29,51 procent. 
Det är en minskning med 0,65 procent 
jämfört med valet 2018. Precis som 2018 
är partiet som starkast i valdistriktet Häl-
leforsnäs med 42,04 procent. Det är en 
minskning med 0,65 procent, alltså exakt 
samma procentuella minskning som på 
totalen i hela kommunen. Partiet fick sitt 
sämsta stöd i valdistriktet Bettna, 17,35 
procent.

Sverigedemokraterna stärker sin posi-
tion som kommunens näst största parti 
när man går från 18,81 procent 2018 till 
21,52 procent 2022, en ökning med 2,71 
procent. Det är den överlägset största 
ökningen bland samtliga partier. Bettna 

T

Flens kommuns nya kommunfullmäktige
Socialdemokraterna saknas på bild: Beata Karlsson

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet saknas på bild: Anton Ragnarsson Moderaterna saknas på bild: Jessica Källström

Ann-Charlotte Munter

Anders Brännman Christine Hallinder Guy Johansson Johan Hallinder Monica Samuelsson Sandra Gustafsson Torgny Lindgren Watson George

Andreas Nahlbom Emma Dahlin Göran Jönsson Katarina Lagerstedt Martina von Bothmer Sven-Gunnar Johansson Huda Omar Ing-Marie Sundin

Ann-Katrin Elofson Arne Lundberg Daniel Danon Daniel Ljungkvist Helén Stockow Jonas Thyrén Mari-Louise Andersson
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Flens kommuns nya kommunfullmäktige
Socialdemokraterna saknas på bild: Beata Karlsson

Vänsterpartiet saknas på bild: Anton Ragnarsson 

Ing-Marie Sundin

Kristdemokraterna

MANDATFÖRDELNING

Valresultat Flens kommun, 12 valdistrikt (siffror i procent)

LiberalernaMiljöpartiet

Centerpartiet

var valdistriktet där partiet fick flest röster 
procentuellt, 26,18, medan minst antal 
kom från Flens södra, 12,52 procent.

Moderaterna noterade en viss ökning, 
0,74, och gick från 16,34 procent 2018 
till 17,08 i år. Med detta resultat tappar 
partiet mark mot Sverigedemokraterna i 
kampen om andraplatsen bakom Social-
demokraterna. Flest röster fick partiet i 
Malmköping västra, 20,53, och minst i val-
distriktet Hälleforsnäs med 12,12 procent 
av rösterna.

Centerpartiet är kommunens fjärde störs-
ta parti med 10,49 procent av väljarstödet. 
Detta trots att man fortsätter att tappa 
om man ser över de senaste två valen. 
2014 fick partiet 17,78 och 2018 landade 
man på 13,32. I år minskar Centerpartiets 
stöd med 2,83 procent och det råder 
stor skillnad i var partiet får sina röster. 

Flest kom från valdistriktet Mellösa, 27,55 
procent och minst från Flens södra, 2,26 
procent.

Vänsterpartiet gick upp en aning, från 
8,65 för fyra år sedan till 9,08 i år, en 
ökning med 0,43 procent. Precis som för 
Centerpartiet varierar väljarstödet kraftigt 
mellan valdistrikten. Flest röster kom 
återigen från Flens södra, hela 33,03 pro-
cent, nästan 10 procent mer än 2018 i det 
distriktet. Malmköping västra fortsätter 
att vara valdistriktet där Vänsterpartiet får 
minst antal röster, 3,44.

Även Kristdemokraterna ökade, från 4,08 
procent 2018 till 4,86 2022, en ökning 
med 0,78. Starkast fäste har KD i Bettnas 
valdistrikt där partiet fick 7,12 procent. 
Minst antal röster noterades i Flens södra, 
1,66 procent. Om man tittar på samtliga 
partiers storlek i förhållande till varandra, 

som en tabell där 1 är störst och 8 minst, 
är skillnaden mot valet 2018 marginell. 
Det är enbart Kristdemokraterna som bytt 
plats med Liberalerna och numera ligger 
före på plats 6.

Liberalerna minskade från 4,36 procent 
2018 till 3,83 i år, ner 0,53. Två valdi-
strikt delar platsen med flest antal röster 
på Liberalerna, i både Flens östra och i 
Helgesta-Hyltinge valdistrikt fick partiet 
5,43 procent av rösterna. Sämst gick det i 
Hälleforsnäs, 1,69 procent.

Miljöpartiet landade på 3,30 procent, en 
ökning med 0,24 från valet 2018 då man 
fick 3,06. Det starkaste valdistriktet blev 
Malmköping östra som gav partiet 4,82 
procent, minst antal röster kom från Flens 
norra, 1,23 procent.

Magnus Ornhammar 

 Socialdemokraterna 12 (-2)

 Sverigedemokraterna 8 (-1)

 Moderaterna  7 (-)

 Centerpartiet 4 (-2)

 Vänsterpartiet 4 (-)

 Kristdemokraterna 2 (-)

 Liberalerna 1 (-1)

 Miljöpartiet 1 (-)

Siffror inom parentes innebär skillnad  
mot förra mandat perioden. Observera 
att det då fanns 45 mandat, numera är 
det 39.

Övriga valbara partier som  
fick röster: 
Feministiskt initiativ 10 
Partiet Nyans 10  
MoD 6  
Kristna Värdepartiet 3,  
Alternativ för Sverige 1,  
Enhet 1,  
Knapptryckarna 1,  
Medborgerlig Samling 1,  
Piratpartiet 1

Björn Carlsson Ingegärd Branting Johanna Tegelstam Roger Tiefensee

Amanda Näff Berit HyllbrantLena Holmberg Broström
(ersättare)

Peter Munter Teija Haavisto Torbjörn Jansson Anna Jernemalm Thomas Ledenvik

 2022 2018 
Socialdemokraterna 29,51 30,16 
Sverigedemokraterna 21,52 18,81 
Moderaterna 17,08 16,34 
Centerpartiet 10,49 13,32 

 2022 2018 
Vänsterpartiet 9,08 8,65 
Kristdemokraterna 4,86 4,08 
Liberalerna 3,83 4,36 
Miljöpartiet 3,30 3,06 
Övriga 0,34 1,02
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Anna Hultgren och Sandra Klameth har 
gett restaurangen ett nytt utseende 
men den öppna spisen fick självklart 
vara kvar. Att komma in till en värmande 
brasa är inte fel under vinterhalvåret!

nna Hultgren kommer från Stock-
holm och har ett förflutet som 

undersköterska och som husmor inom 
kyrkan. När hon träffade kärleken blev 
det flytt till Valinge gård mellan Jönåker 
och Nyköping. Sandra Klameth visste 
redan som liten att det var matlagning 
hon ville arbeta med men vägen till målet 
blev lite krokig.

– Jag utbildade mig till barnskötare men 
insåg att det var mat jag skulle hålla på 
med, säger Sandra som är utbildad kall-
skänka.

– Kock kändes för nischat, kallskänka är 
bredare och jag kan jobba med matlag-
ning, det kalla köket och bakning.

Att vara de nya ägarna av Bettna Livs 
känns som en dröm som gått i uppfyllelse.

– Vi har länge velat ha en affär komplet-
terad med lite matlagning och catering 
och hade letat ett tag när den här möjlig-
heten dök upp.

 Kombinationen affär – restaurang är 
perfekt, anser de. 

– Det blir minimalt med matsvinn. Istället 
för att slänga matvaror fixar Sandra något 

gott i restaurangens kök och den mat 
som blir över säljer vi som matlådor i 
affären, säger Anna. 

Anna har huvudansvaret för affären och 
Sandra för restaurangen men på sikt ska 
de kunna ersätta varandra fullt ut.

– Vi tog över 28 augusti och det har varit 
väldigt lärorikt och sjukt mycket att sätta 
sig in i, säger Sandra.

Till sin hjälp i rörelsen har de två an-
ställda, Veronica Andersson och Josefin 
Olsson.

– Och min man Per, han har egen firma 
och sköter bokföringen. Per är duktig på 
mycket och kan hjälpa till med det mesta, 
det behövs när man driver den här typen 
av rörelse. Framförallt är han jätteduktig 
på att steka pannkakor så han kanske får 
hoppa in i köket någon torsdag, säger 
Anna.

Allt känns fortfarande väldigt nytt och 
nästan lite overkligt.

– Jag har alltid varit en idéspruta på job-
bet och nu har jag det yttersta ansvaret, 
tar egna beslut och kan vara med och på-
verka vad jag vill göra och hur jag vill driva 

verksamheten, säger Anna och Sandra 
lägger till att de tänker lika kring rörelsens 
utveckling.

– Redan innan vi tog över planerade vi 
hur vi ville ha det. Vi köpte in gamla möb-
ler till restaurangen och har gett den ett 
helt nytt utseende. Framöver vill vi skapa 
en känsla av lanthandel i butiken, vi ska 
ha sommarcafé, istället för luncher kanske 
det blir catering, ha event som julbord, 
pizzakvällar och pubkvällar och vi har re-
dan haft en oktoberfest. Det vore kul att 
ha öppet på kvällstid så Bettnaborna kan 
komma hit och slå klackarna i taket!

När Glimten är på besök bokar ett 
sällskap på nio personer in sig på jul-
bordet och när en kund saknar purjolök 
i grönsaksdisken trollar Sandra fram en 
ur restaurangens kylskåp. Service och 
personlig kontakt med kunderna är viktigt 
för Anna och Sandra.

– Vi vill skapa en träffpunkt man gärna 
slinker in på och vi känner oss verkligen 
välkomna i Bettna!

Text & foto Kristina Eder

A

Det går inte att missa att de trivs på jobbet, Anna Hultgren och 
Sandra Klameth, mor och dotter som tagit över Bettna Livs i folk-
mun kallat Bettnabaren. De sprudlar av idéer och entusiasm när de 
berättar om planerna för affären och restaurangen.

Anna och Sandra har  
många planer för Bettna Livs

Sandra Klameth trivs bra i det väl- 
utrustade restaurangköket. Extra 
bra kändes det när miljökontoret 
godkände köket utan anmärkning.



9

Se till att ha tydliga reflexer när det åks pulka, 
inte minst i Salstabacken.
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Ljuset i oss
Den 18 november arrangerades ljusfestivalen på Violentorget i Flen 

En kväll fylld av eld, ljusinstallationer, underhållning och gemyt!

er du fram emot en snörik vinter med 
massor av tillfällen till härlig snölek 

och pulkaåkning?

Här delar vi fem tips inför pulkaåkning  
i långa, branta eller välbesökta backar.

1. En vuxen bör alltid finnas med i 
backen.

2. Kontrollera att farten inte kan bli så 
hög att färden riskerar att sluta på  
en trafikerad gata.

3. Se till att ditt barn har hjälm och 
reflexer, gärna en reflexväst.

4. Undersök att det inte finns några 
hinder i backen som barnen kan köra 
på, stubbar, träd, ståltrådar etc.

5. Lär barnen att alltid gå upp vid sidan 
av backen.

Här kommer fyra tips på hur du använder 
reflex på bästa sätt.

Placering
Reflexer ska fästas lågt, helst i knähöjd 
för att bäst fånga in ljuset från bilarna. 
Häng reflexen så att den syns från båda 
håll eller använd två. Föraren i en bil 
med halvljus kan upptäcka en person 
med mörkare kläder på 20 till 30 meters 
avstånd. Den som bär reflex syns redan 
på 125 meters avstånd.

Satsa stort
Den reflex som fungerar allra bäst är den 
klassiska hårda plattan som finns i olika 
former. Komplettera med till exempel 
reflexarmband, reflexbroscher, reflexgo-
sedjur och reflexnyckelringar. Eller varför 
inte en reflexväst, då syns du extra tydligt.

Glöm inte hund och barn
Sätt reflexband med kardborrefästen runt 
benen eller använd hundhalsband med 
reflexmaterial. Om du har barnvagn, fäst 
reflexer på den också.

Bäst före datum
Reflexer bör bytas ut var tredje år, se till 
att kolla så den fungerar innan du an-
vänder den. Testa genom att hänga upp 
en gammal och en ny reflex i ögonhöjd 
ett mörkt rum. Lys på reflexerna med en 
ficklampa från fyra meters avstånd.

Jessica Ekermann 
Magnus Ornhammar

S

Alla behöver synas i mörkret, en enkel reflex kan göra skillnad och inte 
minst i trafiken. Genom att använda reflex kan både du och dina med-
trafikanter bidra till att öka trafiksäkerheten.

Se till att synas i mörkret 
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Konstgalleriet på 
Bruket i Hälle-
forsnäs
Pågående utställning: Åsa Lockner

“Om det fortsätter så här, vet jag inte  
vad jag gör”

Det turbulenta Nuet är nålsögat som den 
allt mer komplexa framtiden ska passe-
ra för att konverteras till den dåtid där 
allt ter sig enklare. I utställningen ”Om 
det fortsätter så här, vet jag inte vad jag 
gör” är spänningen mellan slumpmässiga 
tillfälligheter och det tydligt konstruerade 
den bärande strukturen.

I sitt konstnärskap har Åsa Lockner 
successivt löst sig till en balanserad 
disharmoni, substantiell och obestämd. 
Fram till idag har resultatet hamnat inom 
smyckekonst men utökas i utställningen 
”Om det fortsätter så här, vet jag inte vad 
jag gör” med en tydlig skalförskjutning. En 
uppenbar länk till Lockners tidigare arbe-
te kan återfinnas både i visuell omfattning 
och hur hon behandlar materialen. Me-
tallerna får en tvetydig identitet genom 
applicering av textila kvaliteter, ytbe-
handling skapar mjuka volymer. Utställ-
ningen rymmer ett antal broscher som 
binder ihop den bekanta smyckevärlden 
med de objekten som förhåller sig lösare  
till kroppen. Kroppen som fortfarande är 

närvarande men underordnas människan 
och hennes medvetna val.

Åsa Lockner (f. 1973) är utbildad på 
Konstfack i Stockholm och har varit 
verksam både som utövande konstnär/
konsthantverkare och som curator/
verksamhetsledare/projektledare inom 
fältet konsthantverk. Sedan 2016 bor och 
verkar hon i Mellösa, Sörmland.

Utställningen pågår till 14/1 med öppet- 
tider tors-fre 11:00-17:00, lö 11:00-15:00.

Gallerirummet på 
Flens bibliotek
Pågående utställning: Vintersalong 

Se en samlingsutställning med verk  
från lokala konstnärer, hantverkare  
och fotografer. 
12 december-27 januari

Fortsatta dialoger /
platsutveckling
Var med och påverka! Vad vill ni på er ort 
utveckla? Vilka evenemang och händelser 
skulle vi kunna samarbeta runt? I den 
kommunala kulturplanen lyfts mål som 
att kulturinslagen ska öka och att fler 
platser för kulturella sammanhang ska 
skapas. Att kultur är en viktig beståndsdel 
i våra liv och för vårt mående. Allt bra som 
sker ska synliggöras!

Bygderåden
Ett sätt att påverka och skapa förändring 
på din ort är att engagera dig. Gå med i 
en förening och låt just din röst bli hörd. 
I nästan alla orter i kommunen finns 
bygderåd som jobbar för positiv bygdeut-
veckling. Kommunens bygderåd samver-
kar inom ett nätverk i syfte att samla sig 
runt vissa gemensamma frågar, sprida 
information och inspirera varandra. Byg-
denätverket möter också oss, företrädare 
för Flens kommun, några gånger per år för 
att genom goda relationer skapa en grund 
för samverkan.

Kulturskolan

kulturens världPÅ GÅNG i
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Flens nya  
kulturarena
Nu har Flens stad fått en ny kulturarena 
då Kulturenheten i slutet av maj flyttade 
in i egna anpassade lokaler. Nu har vi 
tillgång till en Amfiteater och kafédel och 
ser en stor utvecklingspotential för olika 
typer av arrangemang framöver. Både 
föreställningar med publik och möten av 
olika slag.

I våra nya rum kan nu också kommunens 
konst förvaras på ett bättre och säkrare 
sätt, vi har kontorsplatser, mötes- och ak-
tivitetsytor. Dessutom är vi grannar med 
gymnasiet och ser många fina samarbets-
möjligheter - vilka vi redan påbörjat. 

Välkommen att besöka oss på  
Götgatan 6 i Flen. 

Året i bilder
2022 var året då vardagen började åter-
vända. Till slut fick vi chansen att sticka 
ut näsan och sträcka på oss igen, sakta 
men säkert började samhället vakna upp 
med möjligheten till att träffas igen. Så 
här har året sett ut hos oss på Kulturen-
heten. Nu blickar vi framåt mot ett nytt 
spännande år av kulturella arrangemang 
och möten! Hoppas att vi får träffa er 
under 2023! 

Platsutveckling
Likt förra året ska turismen och kulturen 
tillsammans besöka alla större orter och 
genomföra samtal om “platsutveckling” 
under våren. Vi samtalar om det unika 
med just er ort, vad ni vill fortsätta med 
och om samarbetsidéer. Vi påminner ock-
så om att händelser kan marknadsföras 
gratis på Flens plattform; Visit Flen.

Vid 2023-års första möte med Bygdenät-
verket kommer besöken att bokas.

Folk & Kultur 8-11 
februari, Eskilstuna

Folk och Kultur är ett nationellt konvent 
och en arena där konsten, människan 
och samhället möter kulturpolitiken. En 
mötesplats för diskussioner och kunskap, 
där länets kulturliv får byta erfarenheter 
och vara en del i kulturlivet. I år satsas 
det extra på barn och unga. Syftet med 
satsningen är att tillgängliggöra, inkludera 
och bredda målgruppen för konventet. 

För mer information om konventet besök 
folkochkultur.se, du kan även anmäla dig 
till Folk och kulturs nyhetsbrev. 

God Jul och  
Gott Nytt År!
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Stig Nygren, sekreterare och kassör 
och Birger Mellström, ordförande i 
Hälleforsnäs konstförening.

ven om det på pappret finns runt 
70 medlemmar utgörs föreningen 

i stort av ordförande Birger Mellström 
och sekreterare samt kassör Stig Nygren. 
Medlemmarna är utspridda över landet 
och har ofta “ärvt” medlemskap genom 
familjekontakter. Duon söker nu sina 
efterträdare och i våras tändes trots allt 
en strimma hopp.

– Vi har försökt få till att konstföreningen 
ska bli en del av bygderådet och där vän-
tar vi fortfarande på svar. Men, på ett av 
dessa möten anmälde en dam, som redan 
är med i ett antal styrelser häromkring, 
intresse att gå med. Och vid den förra 
utställningen dök en annan upp som kan 
tänka sig sekreterare, berättar Birger.

Trots visat intresse från damernas håll 
kvarstår att hitta en ny ordförande, för 
att inte tala om nya medlemmar. Nog 
så svårt i en tid av vikande intresse för 
föreningsliv och ideellt arbete.

– Vi har sagt att vi är kvar i föreningen 
och backar upp om de behöver men det 
visade sig att ingen av dem vill blir ordfö-
rande. Jag är 80 nu, vi måste vara realister 
och prio ett är att få till en fungerande 
styrelse inte bara på pappret.

Föreningen anordnar utställningar varje 
vår och höst. Under åren har lokalen 
skiftat men nu håller man till i Fröken 
Larssons café.

– Vid varje utställning får vi in en eller 
två nya medlemmar men det droppar 
samtidigt av fem som kanske flyttar eller 
på grund av ålder. Det är klart det inte 
går ihop. Vi hoppas få in en yngre styrelse 
med ett umgänge som i sin tur kan fylla 
på, säger Birger och fortsätter.

– Vi vill inte lägga ner, vi har haft otroligt 
roligt med det här i alla år och ser med 
glädje tillbaka på alla trevliga konstnärer 
vi träffat. En del har frågat oss om vi kan 
följa med och hänga (tavlor) åt dem. Vi 
är inte skolade men tycker det är kul och 
försöker tänka i en fallande färgskala som 
glider in i varandra. Färgnyanser är viktiga, 
det behöver man inte gå på Konstfack för 
att se även om det vore skoj att ha gjort, 
säger Birger med ett skratt.

Grundad av tjänstemän på bruket 1944 
är föreningen en av Sveriges äldsta ännu 
verksamma. I begynnelsen utgjordes 
medlemsskaran av tjänstemän och deras 
familjer vilket snart utökades till handlare 
och medlemsantalet nådde 230. Men i 

linje med den tidens samhällsstruktur var 
arbetare inte välkomna.

Sex år senare anländer den då åttaårige 
Birger från huvudstaden till brukssamhäl-
let och möts av denna hårda struktur och 
skikt i samhället.

– Det var bland det första som slog 
mig, vilket enormt hopp det var mellan 
tjänstemän och jobbare. Jag hade en mor 
som var tjänsteman och en far som var 
jobbare. Farsans kompisar gick inte hem 
till en tjänsteman och tjänstemännen ville 
inte hem till oss för där satt ju farsan.

Det var inte bara under arbetstid denna 
uppdelning tog sig uttryck.

– Om du var tjänsteman gick du till 
Alfredssons och handlade. De hade en 
liggare och man handlade per månad. Om 
det stod en jobbare framför flyttade de 
på honom, hjälpte tjänstemannen och 
körde hem varorna med bil. Jobbaren som 
slitit hela dagen fick minsann ta sitt på 
cykeln. 

I dagens förening är alla välkomna, oav-
sett yrkestitel och samhällsstatus.

Magnus Ornhammar

Anrik är ett epitet som utan darr på manschetten kan användas om 
Hälleforsnäs konstförening. Men om ingen föryngring sker snart 
riskerar föreningen att försvinna.

Ä

Konstföreningen  
balanserar  
på slak lina
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Flen kommer det att lysa stjärnor längs Norra Kungsgatan,  
Södra Järnvägsgatan och den södra delen av Götgatan. Längs 

Södra Kungsgatan kommer den gamla belysningen att sättas upp 
på ett par platser och i rondellen vid Willys kommer älgen Henry 
att stå uppställd och lysa upp i vintermörkret. 

I Malmköping kommer det att lysa stjärnor på Landsvägsgatan från 
Järnvägsgatan fram till Wärdshuset samt på Storgatan. I Spar-
reholm kommer det inte att vara någon julgran i år utan istället 
satsar kommunen på att belysa eken som växer vid kiosken. 

Kommunen kan komma att behöva minska antalet julgranar ytter-
ligare till kommande år eftersom det är svårt att få tag på granar 
som är tillräckligt stora för att passa i offentliga miljöer. Detta be-
ror på att det fortsatt är stora bekymmer med granbarkborrar och 
i dagsläget kostar det omkring 40 000 kronor att köpa en gran 
som är så stor att den passar i våra offentliga miljöer. 

Satsningen på julbelysning kommer därför att fortsätta under 
2023 och då kommer Hälleforsnäs att få julbelysning på en eller 
två olika sträckor i samhället och kommunen tittar även där på 
möjligheten att belysa ett träd istället för att sätta upp en gran. 

I Mellösa har kommunen sedan tidigare flyttat julbelysningen till 
en gran som växer på kommunens mark och så länge det fungerar 
kommer den att sitta kvar där. I Bettna tittar kommunen på möj-
ligheten att sätta julbelysning längs en eller två sträckor och i Vad-
sbro, Mellösa och Skebokvarn ser kommunen över möjligheten att 
förstärka julbelysningen på någon plats i stället för längs en gata. 

När kommunen har förslag framme för hur man kan belysa kommer 
det att lyftas inom ortsutvecklingen i de respektive orterna.  

Anna Dejerud 
Teknisk chef

I

I år har Flens kommun satsat på att förnya och förändra 
julbelysningen på flera orter.

Nysatsning på 
julbelysning  

Illustration över hur det kommer att se ut i Sparreholm gjord i höstas av 
företaget MK Illumination.
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Ungdomar levererar och visar 
att de kan!
Kulturenheten och det uppdrag jag har uppmanar 
ungdomar att engagera, aktivera och producera. 
Engagera och aktivera har många redan visat prov på 
genom till exempel att vara ledare på våra lovaktivite-
ter samt Summercamp. De har tagit ansvar och visat 
på egenskaper som givit föreningslivet en bra ledar-
bank. Ungdomarna själva kan även ha nytta av dessa 
erfarenheter i kommande jobbsök. Där har kommunen 
verkligen gjort en bra insats till följd av bra samarbete 
mellan flera enheter. 

Med bättre självförtroende kan ungdomarna nu också 
producera. “Även vi (ungdomar) kan och vill!”

Det finns en särskild bidragspott lämpad för ungdomar 
som är till för olika arrangemang där målgruppen också 
är ungdomar. Vi kallar det för Pengar-i-påse och riktar 
sig till ungdomar med en arrangemangsidé. Tanken är att 
jag/vi som ansvarar för denna pott ska coacha ungdo-
mar genom planering av olika arrangemang där tonvik-
ten ligger på budget och utförande. På så sätt lär sig alla 
att ta ytterligare ansvar och reglerna för detta begränsar 
allt på ett vettigt sätt utan att det kan bli FÖR stort.

Exempel på arrangemang som fått pengar från den här 
speciella potten är biovisningen på Amazon och en 
fotbollsturnering nu under hösten. Dessa projekt har 
lockat många andra ungdomar att vara med och nu tar 
jag gärna emot fler förslag och tankar om ungdomsar-
rangemang under 2023.

Fryshuset är en annan part i allt detta och deras per-
sonal med Johannes Palme i spetsen får ungdomar att 
växa och utvecklas genom engagemang och delaktig-
het. Just delaktighet tror jag är viktigt för att ungdomar 
ska känna förtroende för vuxna. Vi måste ge ungdomar 
chansen att få vara med och påverka och sätta ramar 
utifrån sin egen verklighet och förutsättningar.

Det måste förstås finnas givna regler och förhållnings-
sätt med vuxna i bakgrunden. Då är ungdomar en 
otrolig resurs som ger utveckling i hela samhället på 
flera olika sätt. 

Till sist ytterligare händelser som ett led i det positiva 
som följde efter Summercamp och alla lovaktiviteter: 
   Det är nu tre föreningar som hört av sig 

till mig under hösten med önskan om 
tips på ungdomsledare till sin verk-
samhet. Dels är det ett tecken på 
att en utveckling har skett i ett antal 
föreningar men också det faktum att 
jag har 47 unga ledare att välja på. 
Det känns både viktigt och roligt. 

Önskar er alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År!

  

Tomas Larsson 
Förenings- och  
ungdomskonsulent

Ungdomskonsulenten  
utvecklar
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Efter årsskiftet kommer Flens kommun att återgå till att skicka välkomstbrev till ny-
inflyttade i kommunen. Utskicket görs via tjänsten DRS Reklam som är behjälpliga 
med allt från utformning till distribuering. 

Vi uppmuntrar företagare och föreningar att ansluta till tjänsten och välkomna ny-
inflyttade med en välkomsthälsning och/eller ett eventuellt välkomsterbjudande. Vi 
har valt att utforma bladet med en välkomsthälsning tillsammans med ett välkomst-
paket som kommer att kunna hämtas upp på Kontaktcenter i stadshuset. 

Anmälan görs till DRS reklam genom att fylla i formuläret på hemsidan drsreklam.se. 
Frågor om välkomstbrevet? Kontakta oss gärna!

Kontaktcenter
0157-43 00 00
flenskommun@flen.se

Var med och välkomna nyinflyttade! 
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randskyddsföreningen har samlat en 
rad bra tips för en ljus och säker jul.

Levande ljus
Tänk på att:
• använda ljusstakar i material som inte 

kan börja brinna, till exempel smide, 
keramik, sten eller liknande

• dekorera din ljusstake med icke 
brännbart material, till exempel sand, 
sten, glas eller snäckor

• se till att ljusen står stadigt
• inte ställa ljusen för nära gardiner eller 

på tv:n
• aldrig placera många värmeljus tätt 

tillsammans på en bricka eller ett fat
• aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.
Sätt upp en påminnelse på insidan av din 
ytterdörr om att släcka ljusen!

Marschaller
Tänk på att:
• endast använda dem utomhus
• aldrig flytta en varm, brinnande 

marschall
• placera marschallen i en hållare av-

sedd för marschaller
• använda marschallskydd
• släcka marschaller genom att kväva 

lågan med en plåt, ett lock eller lik-
nande. Använd aldrig vatten eller snö, 
innehållet i marschallen kan slungas 
upp explosionsartat

Julbelysning
Tänk på att:
• se över att sladdar och kontakter är 

hela när du tar fram dina adventsljus-
stakar och ditt julpynt. Tänk på att 
använda ljusslingor avsedda för utom-
husbruk när du dekorerar ute.

• se också till att alltid ha det watt-tal 
på dina lampor som rekommenderas 
för ljushållaren.

• använd alltid strömbrytaren eller dra 
ur sladden när du ska släcka ljussta-
ken. En lampa som bara delvis skruvas 
ur kan orsaka kortslutning.

B

Julen är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder 
under julmånaden. Orsaken är ofta levande ljus men det är också vik-
tigt att tänka på sladdar och kontakter som kan orsaka kortslutning.

Var varsam med levande  
ljus och belysning

En av de vanligaste kända orsakerna till brand  
i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. 

Vad gäller för kaminer 
och eldstäder?
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örebygg risken för bränder genom att se till att 
installationen av din eldstad har sköts på rätt 

sätt, elda på rätt sätt och se till att sotning och 
brandskyddskontroll sker av din eldstad.

Installera rätt
Innan du kan börja med installation eller änd-
ringar av en eldstad behöver du göra en anmälan 
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du behöver 
skicka med en prestandadeklaration och en 
kontrollplan samt ritningar över var eldstaden ska 
installeras. Exempel på hur ansökningshandlingar-
na kan se ut hittar du på kommunens hemsida. 

Du som byggherre ansvarar för att installationen 
blir rätt utförd även om någon annan utför in-
stallationen. Följ alltid installationsanvisningarna. 
Du ska också se till att tillräckliga kontroller och 
provningar utförs och godkänns innan eldstaden 
kan börja användas.

Elda rätt
Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. 

Använder du för mycket ved och eldar under för 
lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i 
skorstenen. När du använder din eldstad så finns 
det en del saker att tänka på. Använd torr ved, 
tänd i toppen och elda aldrig avfall. 

Om du använder tändhjälpmedel som till exempel 
tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid 
följa bruksanvisningarna. Använd inte andra typer 
av brandfarliga vätskor som exempelvis bensin, 
etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök. 
Att använda fel typ av vätska kan orsaka olyckor.

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. 
Aska och sotrester ska tömmas ned i ett kärl av 
metall med tättslutande lock på obrännbart under-
lag. Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar.

Sotning och brandskyddskontroll
Har du en eldstad ska den sotas och brand-
skyddskontrolleras regelbundet av kommunen. 
Kontakta Flens kommun om du är osäker på när 
det utfördes senast.

F
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enna miljö håller Flens kommun på 
att återskapa vid Hammartorps-

mossen nära elljusspåret i Flen genom 
att proppa igen ett dike. Redan nu går 
det att ta sig runt mossen genom en ny 
rundslinga på ca 1,3 km och en spång över 
ett öppet fattigkärr. Notera dock att den 
inte är tillgänglighetsanpassad och bitvis 
ganska teknisk.

Snart kommer också skyltar sättas upp för 
att guida besökare. Se karta här bredvid. 
Projektet delfinansieras av Den lokala 
naturvårdssatsningen, LONA. 

Hammartorpsmossen är till största delen 
skogbevuxen och består av tre naturty-
per: barrdominerad sumpskog, lövdo-
minerad sumpskog och öppet fattigkärr. 
Samtliga naturtyper bedöms ha påtagliga 
naturvärden. Det är bitvis stort inslag 
av grova träd och död ved och vissa 
naturvårdsarter har noterats, bland annat 
glansfläck. 

Det öppna fattigkärret domineras av 
vitmossor, tranbär, rosling, tuvull och med 
inslag av sileshår. Hela mossen är cirka 6,5 
hektar stor och är påverkad av utdikning. 
Genom att proppa igen diket och återvä-
ta mossen minskar utsläpp av koldioxid. 
Höjning av vattennivån i området bedöms 
bidra till att utveckla områdets naturvär-
den ytterligare.

Våtmarker som bildat eller bildar torv 
spelar en viktig roll för klimatet eftersom 
torv innehåller stora mängder kol. Att 
skydda och restaurera kolrika ekosystem 
som torvmarker gynnar klimatet, då detta 
kan bidra till en minskning av koldioxid-
utsläpp. 

Torvmarker skapas över lång tid då 
material från döda växter inte bryts ner i 
blöta och syrefattiga förhållanden. Detta 
organiska material består av stora mäng-
der kol och kan fortsätta att bildas om 
marken förblir blöt. Om marken däremot 

dräneras, vilket gjordes under 1800-talet 
till mitten av 1900-talet, syresätts det 
organiska materialet och börjar brytas 
ned vilket leder till utsläpp av koldioxid. 
Därför är återvätning av våtmarker en 
viktig klimatåtgärd. 

Under 2023 kommer kommunen att utre-
da möjligheten att återväta fler utdikade 
våtmarker på kommunens mark. 

Josefin Smeds 
Miljöstrateg

En spång har lagts ut som leder 
genom mossen

D

Visste du att det i Flen finns en vacker tätortsnära våtmarksmiljö som 
gynnar växt- och djurlivet och bidrar till minskade koldioxidutsläpp?

Hammartorpsmossen 
får nytt liv
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ör att underlätta för dig som vill ut i 
naturen har Flens kommun tecknat 

avtal med Naturkartan. Det är ett publi-
ceringsverktyg skräddarsytt för att skapa 
friluftsguider för webb och mobil och 
fungerar som ett modernt alternativ till 
broschyrer och enkla webbsidor.

Tjänsten har funnits sedan 2013 och an-
vänds av myndigheter, organisationer och 
företag för att inspirera och vägleda folk 
till ett rikare friluftsliv.

Jag har följt utvecklingen av Naturkartan 
under några år och sett hur det kommer 
fler och fler kommuner och organisatio-
ner som ansluter sig till tjänsten. Jag ser 
även på sociala medier att det är många 
personer som använder mobilappen och 
rekommenderar den till andra. 

Här i Flen har vi haft en egen kartfunktion för 
mobil och webb som vi kallat ”Uppleva & Göra 
i Sörmland hjärta”. Den går att hitta i kartgal-
leriet på kommunens hemsida. Vi vill nu flytta 
över den informationen till Naturkartan. 

En fördel med Naturkartan är att den inte är 
begränsad till bara en kommun. Vi tror att du 
som är ute i naturen inte stannar vid kommun-
gränsen utan ofta rör man sig över större om-
råden. Då är det är bra att man kan ha samma 
app över hela landet.

I skrivande stund har vi just skrivit på avta-
let med det kommer att dröja en tid innan vi 
publicerar något i Naturkartan. Ladda gärna 
ner appen så länge och läs mer på naturkartan.
se. Vi återkommer med mer information här i 
Glimten och på hemsidan flen.se.

Lars Olsson 
GIS-ingengör

F

Tycker du om att vara ute i natu-
ren? Det gör dig till en del av en  
av Sveriges största folkrörelser. 
Nu vill vi tipsa om en ny app till 
din smarta telefon eller dator!

Innovation för naturälskare

å prioriteras kommunens snöröjning

Flens kommun snöröjer enligt en priori-
teringslista där bussgator, utrycknings-
vägar och huvudgator är högsta prioritet. 
Därefter röjs större gång- och cykelvägar, 
industrigator och till sist villagator och 
gångvägar. 

På vissa gator där det finns trottoarer på 
båda sidor läggs en sida igen, det vill säga 
snöröjs inte. Det beror oftast på att det 
saknas andra ytor att lägga snön på. 

Fordon i vägen
Om det står många fordon parkerade 
på gatumark samtidigt som snöröjning 
behöver utföras kan det innebära att 
kommunens personal inte kan genomföra 
snöröjningen effektivt på den platsen. 
Detta kan leda till att det bildas val-
lar runt parkerade fordon, att det blir 

snöhögar kvar på gatan, eller att det inte 
kan snöröjas framför en infart. 

Om det hinns med kan kommunen åt-
gärda detta senare om fordonen flyttas, 
annars sker detta vid nästa ordinarie 
snöröjning. Kommunen utför inte någon 
extra handskottning eller annan åtgärd 
om den bristande snöröjningen beror 
på att fordon står i vägen för ordinarie 
snöröjning. 

Kommunen kan heller inte snöröja på pri-
vatägd mark eller på mark som tillhör Flens 
Bostad AB eller andra fastighetsägare.

Egen tomt
Du får inte köra ut snö från din egen tomt 
eller infart på gatan. Snö ska tas om hand 
inom den egna tomten. 

Tekniska avdelningen

S

Vintern är här och det är även chansen för snö. Tekniska avdelningen 
berättar mer om vad som gäller för arbetet med snön och vad du som 
fastighetsägare bör tänka på.

Så fungerar snöröjningen  
i kommunen
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en femte november höll gruppen sitt 
första egna evenemang, en biokväll 

på Amazon. Vi har träffat en representant 
från gruppen för att få veta mer om hur 
kvällen blev.

Hur var stämningen på biokvällen?
– Stämningen var verkligen entusiastisk! 
Vi hade uppskattat att det skulle komma 
många, men vi blev verkligen positivt 
överraskade, nästan chockade, över hur 
många som faktiskt kom. Det var verkli-
gen bara positiva vibbar över hela kvällen.

Hur kändes det att arrangera ett 
evenemang?
– Det var väldigt kul att planera och göra 
något för oss äldre ungdomar i kommu-
nen då vi tycker att det hittills saknats. 
Det var lite stressigt, men vi samarbe-

tade jättebra och var snabba på att lösa 
problem som uppstod. Vi som planerade 
biokvällen var sex ungdomar i åldrarna 
mellan 15 och 18 år.

Vad var svårast?
– Det var nog att se till att allt hände i 
tid, eftersom vi hade så kort tid på oss 
att sätta ihop allt. Även att snabbt hitta 
lösningar på problem som uppstod, men 
det gled på bra, några utmaningar men 
inga större problem, säger representanten 
och skrattar.

Skulle du rekommendera andra att 
ansluta sig till er grupp?
– Alltså, 100%. Det här är verkligen 
starten för forumet som vi diskuterat, 
där ungdomar ska ha en väg in för att 
kunna se vad som händer och att kunna 

påverka det. När man är yngre finns det 
många aktiviteter, men vi äldre ungdomar 
känner att det saknas något för oss. Jag 
kan verkligen rekommendera att delta i 
vår grupp, men om man känner att tiden 
inte finns så kan man alltid kontakta oss 
via vår instagram, skriva ett DM (direkt 
meddelande) om önskad aktivitet eller 
annan idé, alla förslag är välkomna.

Instagram: UngdomarForFlen

Gruppen Ungdomar för Flen har veckovis 
möte tillsammans med Johannes Palme, 
representant från Fryshuset, samt Henrik 
Ljungkvist, skolchef. Johannes och Henrik 
finns med som stöttning, men grundidén 
är att ungdomarna själva planerar och 
genomför evenemangen. 

Hanna Majehag

nriktningen är att det inte blir en allmän 
besparing, i stället vill man spara smart 

på rätt platser och tider. Alla åtgärder 
som vidtas ska vara noga genomtänkta 
och föregås av en risk- och konsekvens-
bedömning.

Sparåtgärderna fokuserar på två områ-
den, först och främst att minska slöse-
riet. Det handlar om att se till att inga 
lampor lyser i onödan och hjälpas åt att 
släcka där inga närvarosensorer finns. 
Alla enheter ska göra en rundvandring i 
sin verksamhet och identifiera utrustning 
som står på utanför normal arbetstid. 
Man ska även se över var närvarosenso-
rer saknas och kan installeras. 

Kommunen och FKAB undersöker möj-
ligheterna till att sänka rumstempera-
turen med en till två grader. Sänkningen 
gäller inte äldreboenden om inte verk-

samheten anser detta vara möjligt. 
Man byter även ut belysning till 
mer energisnåla alternativ i flera 
byggnader och på flera platser.

Den andra delen handlar om att se 
över “det lilla extra”, var kommunen 
kan begränsa tider eller stänga utan 
att det går ut över tryggheten i sam-
hället eller folkhälsan. Exempelvis kan 
en nedsläckning av belysning ge ökad 
oro eller skadegörelse medan man kan 
komma att stänga av bastu i badhus eller 
begränsa nyttjandetiden. 

Julbelysningen är ett omtalat område 
och inför året har kommunen köpt in och 
satt upp ny belysning. Tankarna bakom 
beslutet är att under denna period med 
få timmar dagsljus spelar de upplysta 
miljöerna en positiv roll för människors 
mående. Kommunen ska dock spara in  

 
 

 
 

 
 
 
på antalet egna ljusstakar och vilka tider 
dessa är tända. Så vida det inte fattas 
ett politiskt beslut om nedsläckning tar 
kommunen inte att bort den julbelysning 
som satts upp. 

Magnus Ornhammar

Ungdomar för Flen är en grupp som startats som en del av  
samarbetet som Flens kommun har med Fryshuset.

I tider av elbesparingskrav har beslutsfattare inom Flens kommun, 
i samverkan med kommunala bolag, sett över vilka insatser inom 
den egna verksamheten som kan och bör göras.

D

I

Ungdomar för Flen – en del i 
arbetet för ungdomsinflytande

Så sparar Flens 
kommun på elen



19

tt ge gåvor till familj och nära vänner 
är allt som oftast inget vi drar oss 

för, men när det gäller att ge till främ-
lingar är många extra försiktiga, förutom 
i december månad. När nu julen står för 
dörren öppnar vi lättare våra hjärtan 
samtidigt med plånboken. 

Flera är de välgörenhetsorganisationer 
vilka är väl medvetna om just detta. I 
Flen både finns det och har det funnits 
flertalet välgörenhetsorganisationer, en av 
dessa är Föreningen Flens Jultomtar.

Från starten 1910 till sista anteckningarna 
tidigt 1970-tal finns det i folkrörelsearki-
vet information att tillgå om Föreningen 
Flens Jultomtar. Bland det arkiverade 
materialet finns det förutom kassaböcker 
och medlemsregister men även stadgar 
och tidningsurklipp. 

Hösten 1910, bildas Föreningen Flens 
Jultomtar. Det allra första föreningsmötet 
hålls på järnvägshotellet i Flen. Mötet 
anförs av Lovisa Thorén och i protokollet 
framgår det att Thorén börjar med att 
redovisa att det året innan, på en viss 
fröken Jonssons initiativ samt ett antal 
andra intresserade, redan bildats en jul-
tomteförening, dock oorganiserad.

Föreningens syfte var enligt stadgarna att 

hjälpa bekläda mindre bemedlade barn. 
Föreningens stadgars första paragraf ly-
der: ”Föreningen har till ändamål att med 
kläder understödja i skolåldern varande 
fattiga, välartade barn inom Flen.” 

Vidare går att läsa i stadgarna att års-
avgiften för medlemskap är satt till två 
kronor för manliga medlemmar och en 
och femtio för kvinnliga. Därtill för att 
trygga framtiden för föreningen skall det 
årligen avsättas en tiondel av föreningen 
erhållna årsavgifter i en grundfond, samt 
att föreningen har rätt att bestämma hur 
länge denna fondering skall fortgå. 

I stadgarna nämns även att ”De genom 
föreningens försorg anskaffade bekläd-
nadspersedlar och gåvor i övrigt utdelas 
till barnen söndagen närmast före jul 
på tid och ställe, som styrelsen äger att 
närmare bestämma.”

I startgroparna bestod föreningens sty-
relse endast av kvinnor. Lovisa Thorén var 
ordförande, Elina Karlsson sekreterare, 
Ida Jonsson kassaförvaltare samt Olga 
Hedström och Ester Bergman. Medlems-
antalet var då 26 till antalet. Efter ett gott 
arbete av styrelsen väcktes ett större 
intresse för föreningen vilket gjorde att 
medlemsantalet efter tio år växt till hela 
93 stycken. 

40 år senare hade könsfördelningen i sty-
relsen gjort en helomvändning. Styrelsen 
bestod då av ordförande Arvid Nerbo, 
Georg Kling vice ordförande och E. H. 
Olofsson var kassör. De kvinnor som på 
1950-talet satt i styrelsen var sekreterare 
Svea Herberth, Ellen Wärenstam vice 
sekreterare samt Asta Gustavsson, Ester 
Fridén och Märta Öjert.

I en tidningsartikel på 1960-talet menar 
man att många människor anser jultom-
teföreningen förmodligen spelat ut sin 
roll i samhället tack vare de utbredda 
välfärdsanordningar Sverige hade satt 
upp. Därmed hade enligt artikeln den 
egentliga nöden i stort sett bekämpats 
men det kanske ändå inte skulle hindra 
utsträckta hjälpande händer för de allra 
mest utsatta. 

Många är de barn Föreningen Flens 
Jultomtar hjälpte under första halvan av 
1900-talet, hur många är svårt att säga. 
Men, vi kan i alla fall tänka oss den glädje 
barnen måste känt när de fick motta 
dessa julgåvor.

Roger Petersson, historiker 
Källa: Flens folkrörelsearkiv,  
Föreningen Flens Jultomtar

Jultomtar med välgörenhet i säckarna
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Lösningen av krysset presenteras i nästa nummer av Glimten.

Julkryss
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5:-

I priset ingår även

Det kallar
jag enkelt!

Ungefär 5 kronor per dag, eller samma pris som för ett svenskt äpple, betalar ett villahushåll 
i genomsnitt för att få mat- och restavfall hämtat vid fastigheten. De får även fri 
tillgång till återvinningscentralerna för att lämna grovavfall och farligt avfall. 

Tar du för givet att det ska komma rent vatten när du vrider på kranen? Vi levererar ditt dricksvatten 
och renar ditt avloppsvatten dygnet runt, 365 dagar om året. Vi underhåller 1.500 kilometer
ledningsnät för att framtidssäkra vår service till dig.  Allt för 7 kronor per person och dag.

Rening av avloppsvatten

Skydd av vattentäkter

Hantering av dagvatten

Insamling av farligt avfall

Hämtning av grovavfall

En mer hållbar framtid

Ändrade öppettider på Flens bibliotek 
F19-22 december kl. 10-17 
23 december kl. 10-14 
24-26 december STÄNGT

27-29 december kl. 10-17 
30 december kl. 10-14 
31 december - 1 januari STÄNGT

2-4 januari kl. 10-17 
5 januari kl. 10-16 
6 januari STÄNGT 
7 januari kl. 10-14

Ändrade öppettider på våra filialer
Bettna och Hälleforsnäs 
20 december kl. 13-17 
21 december - 7 januari STÄNGT

Malmköping 
19 samt 21 december kl. 13-17 
22 december - 7 januari STÄNGT 

Bibliotekens 
info Landsbygdsbibliotekarien

Landsbygdsbibliotekarien besöker Sparreholm och  
Skebokvarn på måndagar jämna veckor. 
Kl. 10-11:30 Församlingshemmet i Sparreholm 
Kl. 13-14:30 Skebokvarnsgården

Samtliga turer med bokbilen är inställda vecka 52.

Lämna förslag och önskemål på platser vi kan besöka genom  
att maila flens.bibliotek@edu.flen.se.

Seniorsurf Onsdagar kl. 10-11 
Vi guidar dig in i den digitala världen och hjälper dig att komma 
igång med dator, surfplatta eller smarta telefon. Drop in, men 
föranmäl dig gärna till 0157-43 09 64 eller flens.bibliotek@edu.
flen.se för garanterad hjälp när just du har möjlighet.

Träffa lokalförfattaren Axel Hellby!  
10 december kl. 14

Axel presenterar sin nya bok.

Stämningsfull julkonsert med Ingrid Falk och  
Simon Stålspets 
8 december kl. 14 på Hälleforsnäs bibliotek 
21 december kl. 15 på Flens bibliotek
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5:-

I priset ingår även

Det kallar
jag enkelt!

Ungefär 5 kronor per dag, eller samma pris som för ett svenskt äpple, betalar ett villahushåll 
i genomsnitt för att få mat- och restavfall hämtat vid fastigheten. De får även fri 
tillgång till återvinningscentralerna för att lämna grovavfall och farligt avfall. 

Tar du för givet att det ska komma rent vatten när du vrider på kranen? Vi levererar ditt dricksvatten 
och renar ditt avloppsvatten dygnet runt, 365 dagar om året. Vi underhåller 1.500 kilometer
ledningsnät för att framtidssäkra vår service till dig.  Allt för 7 kronor per person och dag.

Rening av avloppsvatten

Skydd av vattentäkter

Hantering av dagvatten

Insamling av farligt avfall

Hämtning av grovavfall

En mer hållbar framtid

Evenemang

Julbord hos Flensbowlingcafé
12-18 december 11-19, Hammarvallen 1
Julbord i vår fina nyrenoverade lokal.
Företag, kompisgäng, AW, familj m.m.
Tel: 070-237 99 57
Arrangör: Flens Bowlingcafé

Pepparkakshustävling
12 - 17 december, Stora Torget Malmköping
Årets bidrag visas i skyltfönster runt om i  
Malmköpings centrum.
Tel: 070-798 62 70
Arrangör: Malmköping.nu

Julbord på Sigridslund
13 - 18 december 19-22, Sigridslunds skola Årdala
Vårt fina och uppskattade julbord ser lite annorlunda 
ut mot ”vanliga”.
Allt kallskuret serveras vid varje sällskap som ett 
privat buffébord (självklart med påfyllning
om så önskas)! Det varma samt sötsaker serveras 
sedan på stora buffébordet!
Tel: 0158-140 00
Arrangör: Sigridslunds Café & Handelsbod

Dans Föreningsborg
15 december 13-16, Föreningsborg Bettna
På Föreningsborg i Bettna anordnas dans vid två 
tillfällen innan jul. Alla
pensionärsorganisationer är välkomna!
Tel: 070-460 20 20
Arrangör: PRO Bettna

Julbord på Hotel Malmköpings restaurang 
Hjorten & Gösen
15-17 december 17, Furugatan Malmköping
Välkomna att avnjuta julbord på Hotel Malmköping 
restaurang Hjorten & Gösen.
Här erbjuds ett julbord som fokuserar på lokala 
råvaror och det egna mathantverket.
Tel: 0157-245 80
Arrangör: Hotel Malmköping / Hjorten & Gösen

Julkonsert med folkmusiktrion Kviga
16 december, Sigridslunds skola Årdala
Kviga har rotat fram folkmusikskattens julpärlor.
Tel: 070-675 11 18
Arrangör: Sigridslunds Café & Event AB

Christmas Carols
16 & 17 december 18-20 & 16-18, Ekenäs Kvarn
Engelska Christmas Carols på Ekenäs Kvarn med Ray 
& Maarit Cooper. Allsång (eller bara kom och lyssna) 
med ackompanjemang av tramporgel. Engelskt och 
svenskt julfika i pausen. Föranmälan är ett måste.
Tel: 073-836 89 07
Arrangör: Sara Salomonsson, Ray & Maarit Cooper

Julbod på Skebokvarnsgården
17-18, december 12-16, Skebokvarnsgården
Lokala hantverkare säljer lokalt producerade alster
Tel: 079-016 26 25
Arrangör: Skebokvarns bygderåd

Julkonsert med LoVisakören
17 december 16-17:15, Bettna Kyrka
Entré 50 kr, eller mer, som går till Ukraina. Swish/
kontant. Insläpp 15.15. Louise Engström Lindgren, 
körledare, Gustav Andersson, piano, orgel,
Karna Mason, kontrabas, Alice Mason, klockspel, 
många av våra duktiga solister.
Tel: 070-640 31 20
Arrangör: Bettna församling

Julkonsert i Mellösa kyrka
18 december 18-19, Mellösa Kyrka
Mariakören och Kyrkokören sjunger in julen.
Gustav Andersson-piano, Jonny Björk-kontrabas, 
Cecilia Bingmark-tvärflöjt, Nina Kjellertz-Edin-fiol, 
Erik Leonardz-fiol, Philip Alebo-trummor
Dirigent Lena Karlsson
Tel: 070-277 69 06
Arrangör: Mellösa församling

Frimärksafton
20 december 17-20.30 & 17 januari 18-20.30,  
Drottninggatan 2
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

Julbord för Avhämtning
23 december 08-12, Furugatan Malmköping
Slipp stöket i köket!
Slå in de sista julklapparna, pynta och njut av jul-
stämningen istället för att stressa med
köttbullarna, sillarna och griljerandet av julskinka. 
Tel: 0157-245 80
Arrangör: Hotel Malmköping / Hjorten & Gösen

Raclettekväll på Sigridslund
31 december 19-22, Sigridslunds skola Årdala
Sitt vid bordet runt raclettegrillen. Välj själva vad ni 
vill steka eller värma direkt i den smälta
osten. Ni värmer osten i en lite panna som ni stop-
par in i grillen. På bordet serveras tre olika
sorters ostar, en mängd tillbehör som korvar, skinka, 
grönsaker, oliver, syltlök m.m. 
Tel: 0158-140 00
Sigridslunds Café & Handelsbod

Det stannar i familjen
5-6, 14, 21, 28 januari & 4 februari 17-19:30,  
Vadsbro Blacksta föreningsgård
Fars av Ray Cooney i översättning av Sven Melander
Tel: 076-477 38 09
Arrangör: Kung Blackes Gycklare 

Lyktuppsläpp
8 januari 18-19, Thuleparken
Välkomna på lyktuppsläpp!
Tel: 070-571 20 16
Arrangör: Flens Hembygdsförening

RPG dagträff
7 februari 14-16, Götgatan 10
”Jourhems Minnen”, Yvonne och Göran Skoog 
berättar.
Tel: 076-808 38 15
Arrangör: RPG/Centrumkyrkan/Bilda

 12 DECEMBER 2022 -  13 FEBRUARI 2023 

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. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

FlenMitt

Eva Lundin:
” Har jobbat på Harpsund

under fem statsministrar”

Namn: Eva Lundin

Ålder: 50

Bor: Villa i Hälleforsnäs

Familj: Man, två vuxna barn, tre barnbarn

Gör: Husfru på Harpsund

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

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

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

Samhällsinformation till medborgare samt fastighetsägare i Flens kommun

är förra Glimten kom ut, den 24 
oktober, valdes 39 ledamöter in i 

Flens kommuns fullmäktige. I samband 
med det aviserade Socialdemokraterna 
och Centerpartiet att de avser att leda 
kommunen under den kommande man-
datperioden. 

När denna Glimten kommer ut väljs 
ledamöter till kommunstyrelse, nämn-
der och bolagsstyrelser. Detta gör att 
den politiska ledningen för kommande 
mandatperiod nu är på plats och en plan 
för den kommande mandatperioden kan 
börja arbetas fram. Den planen kommer 
att omfatta åren 2024 till 2027. 

Planen som styr kommunen under en 
mandatperiod kallas i Flens kommun Stra-

tegisk plan med budget. I den kan du läsa 
om vilka politiska prioriteringar som görs 
och hur resurser fördelas. 

I nuläget ska vi slutföra den plan som 
sträcker sig mellan 2019 till 2023 och inför 
det sista året beslutades Strategisk plan 
med budget för 2023 den 7 november. De 
områden som vi arbetar med att slutföra 
handlar om en hållbar framtid, hög syssel-
sättning och mångsidigt näringsliv, höjd 
utbildningsnivå samt attraktiv och trygg 
kommun. 

Inför 2023 har kommunfullmäktige valt 
att öka ambitionsnivån på två områden, 
det första målet är ett mål där Flens 
kommuns befolkning ska öka. Det andra 
är att vi senast 2027 ska ligga på den övre 

fjärdedelen av kommuner när det gäller 
företagsklimatet och den service som 
lämnas till företag. 

Det är ett bra ställningstagande som 
sporrar oss alla att utveckla Flens kom-
mun till sitt allra bästa jag. Det är också 
en utmaning som vi alla tillsammans be-
höver hjälpas åt för att nå – medborgare, 
företagare och alla som arbetar i kommu-
nen. Det är tillsammans vi blir starka!

Håkan Bergsten 
Kommunchef
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