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Våren är i antågande,
se över era tak

Öppet:
Vardagar 7-1
8
Lördagar 9-1
3

Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

Vi har allt för
husdränering, byggnation, takmaterial och fönster
samt färg för både ute och inne.

PERSSONS BYGGVAROR
Idrottsvägen 1, Vingåker
Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

ANNONS

Allt inom däck & fälg,
hjulinställning och
reparationer
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EU-val, framtidstro och kalla bad
Ett nytt nr av Vingåker för dig, fullt
med inspel om vad som händer i
Vingåkers kommun. Sida upp och sida
ner med goda exempel och information
om bland annat kommande EU-val,
framtidstro, kalla bad, medborgarlöftet,
skola och mycket annat.
Just nu jobbar våra nämnder och
förvaltningar med bokslutet för 2018.
Det är en sammanfattning på vad som
skett under året som gått och svarar på
frågor om vad som har varit bra, vad vi
kan göra bättre, om vi har använt våra
skattemedel på rätt sätt och vad ser vi

att vi skulle ha gjort annorlunda. Jag
kan rekommendera dig att ta del av
bokslutet, det är ditt kvitto på vad vi gör
med dina skattepengar.
Under 2019 kommer den nya förskolan
Äppellunden och nya Slottsskolan 7-9
bli klara. Förväntningarna är höga
både från oss i politiken och från våra
medborgare och så ska det vara. Att
skolan fungerar är det viktigaste och
klart grundläggande för hur våra barn
och unga ska klara sig i framtiden.
Även renoveringen av Säfstaholms slott
beräknas bli färdigställd under 2019.

Jag är tacksam över alla kloka och
engagerade medarbetare som vill
Vingåkersbygden väl och jobbar med
en glöd och vilja för våra medborgares
bästa. Jag hoppas ni också märker det!
Det är för er skull vi finns och får vi
inte veta vad ni vill och tänker kan vi
inte heller göra någon
förändring. Så besök,
ring eller maila oss!

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Vingåkers kommun i samarbete
med Linderoths Tryckeri.

Upplaga 6000 ex
Linderoths Tryckeri

Juni 2019

ANSVARIG UTGIVARE

SPRIDNING

Ralf Hedin, kommunchef

Delas ut till hushåll, företag
och besökare i kommunen,
och finns på biblioteket,
badhuset, servicekontoret
samt andra välbesökta platser.

SOCIALA MEDIER

vingakerskommun
vingakerskommun
WEBB

www.vingaker.se

KONTAKT

REDAKTION

Kommunikationsgruppen i
Vingåker om inget
annat anges.

Växel: 0151-191 00
E-post: kommun@vingaker.se
Postadress:
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress: Parkvägen 8
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Val till Europaparlamentet – 26 maj 2019
Den 26 maj 2019 är det dags för val till Europaparlamentet.

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för

Då har du möjlighet att välja vem som ska representera dig i

personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta

Europaparlamentet under åren 2019–2024. Vilken vallokal du

dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta

ska rösta i kommer stå angivet på ditt röstkort. Röstkortet får

upp rösten utanför lokalen.

du hemskickat i brevlådan.
Budröstning
Du kan budrösta från och med den 2 maj. Du kommer kunna

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

förtidsrösta på Vingåkers bibliotek från den 8 maj till den 25

• sjukdom

maj under deras ordinarie öppettider. Du kommer även kunna

• ålder

förtidsrösta på kommunhuset på valdagen, den 26 maj.

• funktionsnedsättning
• intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt

Du får rösta i Europaparlaments-valet i Sverige om du har fyllt
18 år senast på valdagen och är:

• den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också
budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

• Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i
Bara vissa personer får vara bud

Sverige.
• Medborgare i något av EU:s medlemsländer och är
folkbokförd i Sverige.

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan
vara bud:
• din make, maka eller sambo

Förtidsröstning

• din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn,

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela
landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. För

föräldrar eller syskon
• de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren

att förtidsrösta måste du ha med dig både ID-handling och

vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga

röstkort. Den som inte har någon ID-handling kan låta någon

angelägenheter

annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar

• lantbrevbärare

måste då visa en ID-handling. Om du inte har ditt röstkort med

• anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de

• ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens

flesta röstningslokaler.

valnämnd

Du kommer kunna förtidsrösta på Vingåkers bibliotek mellan

Särskilt material behövs för att rösta med bud

8 maj–25 maj.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det
kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen.

Öppettider:
Måndag-torsdag

10.00–18.00

Fredag

10.00–16.00

Lördag-söndag

10.00–13.00

Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla
ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.
Ambulerande röstmottagare

Du kommer även kunna förtidsrösta på kommunhuset på

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du

valdagen, den 26 maj, kl. 08.00-21.00.

få hjälp av en ambulerande röstmottagare. Ambulerande
röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt

Hjälp vid röstning
Du kan få hjälp att rösta i röstningslokalen om du behöver
det. Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe, om
du inte kan ta dig till röstningslokalen alls. Att rösta med bud

hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot
din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en
förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till
Ambulerande röstmottagning sker under samma period som

röstningslokalen.

förtidsröstningen, det vill säga 8 maj-26 maj. Du kan boka en
Du bestämmer vem som ska hjälpa dig

tid då en ambulerande röstmottagare kommer hem till dig via

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be

Josefin Frank (josefin.frank@vingaker.se, 0151-191 33) eller

någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte
berätta för någon vad du har röstat på.
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till Joacim Bock (joacim.bock@vingaker.se, 0151-193 81).

Krisberedskapsveckan 2019

Region Sörmland
Från och med den 1 januari i år är de tre
tidigare organisationerna, Landstinget
Sörmland, Regionförbundet Sörmland
och
Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet en enda organisation, Region
Sörmland.

Foto: Thomas Henrikson, MSB
Vingåkers kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2019 och genomför aktiviteter för
att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar. I år genomförs kampanjen för
tredje året i rad och då under vecka 19, den 6-12 maj.
Krisberedskapsveckan är på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Kampanjveckan syftar till att få hushållen att reflektera över hur
man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service
i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack.
Om du har tappat bort din broschyr Krisen kommer så finns den på MSB:s webbplats.
Där finns också filmer, poddavsnitt och översättningar av broschyren till flera olika
språk.

I den mån du tidigare har skickat
handlingar, frågor och remisser till
kollektiv traf ikmyndigheten@dll.se,
info@region.sormland och info@dll.se
så ska all denna korrespondens
styras om till den nya adressen
post@regionsormland.se. Det innebär
också att de gamla hemsidorna har
upphört att gälla liksom tidigare
postadresser.
Den nya postadressen är:
Region Sörmland
611 88 Nyköping
För mer information
Region Sörmlands hemsida
www.regionsormland.se
eller till Region Sörmlands

För mer krisberedskapsinformation besök dinsakerhet.se och krisinformation.se. Du
kan även ladda ned krisinformations-appen (krisinformation.se) och bli uppdaterad
på de senaste händelserna. Andra sidor som är värda att besöka är till exempel SMHI
för aktuella vädervarningar.

samverkanswebb
https://samverkan.regionsormland.se/

Har du frågor? Kontakta säkerhetsstrateg Hanna Mehaj på 070-551 67 79

Vi söker röstmottagare till EU-val 26 maj 2019
Val till Europaparlamentet hålls den 26 maj 2019. Anmäl ditt intresse att arbeta som röstmottagare på valdagen!
Vill du vara en del av den demokratiska processen och hjälpa till vid valet den 26 maj 2019?
Att arbeta som röstmottagare är en spännande och viktig roll. Du medverkar till att valet genomförs korrekt,
tryggt och säkert. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och opartiskhet och kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt.
Du måste ha fyllt 18 år och får inte stå på valbar plats i valet 2019. Erfarenhet är inget krav!
Om du är intresserad av att jobba som röstmottagare i valet den 26 maj kan du lämna en intresseanmälan till
Josefin Frank (josefin.frank@vingaker.se, 0151-191 33) eller till Joacim Bock (joacim.bock@vingaker.se, 0151-193 81)
Som röstmottagare erhåller du ett arvode.
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Uppstartsmöte för Vingåker
Civilförsvarsförening
Välkommen till uppstartsmöte för Vingåker
Civilförsvarsförening
26 mars, kl.17.30
Kommunhuset, Parkvägen 8 Vingåker
Frivilliga behövs! Civilförsvarsförbundet
är en ideell, demokratisk och rikstäckande
frivilligorganisation som arbetar för ett
tryggt och säkert samhälle. Förbundet
utbildar och informerar för att stärka
människors förmåga att förebygga och
hantera utsatta lägen.

Medborgarlöfte 2019
Dessa medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. En av grundpelarna
i polismyndigheten är att polisen ska verka närmare medborgarna i kommunen och
invånarna ska kunna vara delaktiga i processer vid trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Invånarna, medarbetarna, trygghetsundersökningar och
tillgänglig statistik har används för att ta fram en lägesbild för Vingåker. Utifrån denna
gemensamma lägesbild har dessa medborgarlöften framtagits.
Lägesbild

Den samlade bilden är att medborgaren upplever trafikstörningar i tätorten Vingåker.
Det gäller buskörning med motorfordon och bilar som har höga hastigheter. Orsaken
till otryggheten är bland annat avsaknaden av legala väktare och att motorfordon
framförs störande framförallt kvällstid. Det övergripande målet är att den upplevda
tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska.
Man har enats om två prioriterade fokusområden att arbeta mot i tätorten Vingåker:

Anmäl dig till

• Aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet

Hanna Mehaj,

• Hastigheten

säkerhetsstrateg
hanna.mehaj@vingaker.se
070-55 16 779

Polisen lovar att:
• Genomföra minst 100 trafikkontroller med 20 minuters metoden
i tätorten Vingåker
• Genomföra minst två riktade insatser mot EPA-traktorer och mopeder
i samverkan med trafikgruppen
• Områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola,
fritidsgård och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som
är på väg in i kriminalitet
Kommunen lovar att:
• Genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen
och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
• Mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen
som utgångspunkt
• Beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa
säkrare trafikmiljöer
• Utreda trafiksituationen vid ICA och åtgärda de brister som framkommer
• Genomföra mätningar med ”Din hastighet” på aktuella vägavsnitt för att
få kunskap om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod

Målet är att Polisen och Vingåkers kommun tillsammans ska öka känslan av
trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten av begångna brott i Vingåker.
Medborgarlöftena kommer att utvärderas med resultatredovisning tre gånger under
2019. Detta genomförs gemensamt av Vingåkers kommun och Polisen. Resultatet
redovisas på Polisens och Vingåkers kommuns hemsidor samt facebookkonton.
Medborgarlöftet gäller from 1 januari 2019 till 31 december 2019.

För tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö
samt redskap för hur du ska agera när olyckan eller krisen är framme.
www.dinsakerhet.se

6

VINGÅKER FÖR DIG

NR 1 2019

Trygghetsvandring i Läppe
Varje år har Vingåkers kommun och Polisen gemensamma trygghetsvandringar.
Trygghetsvandringen innebär att man tillsammans med lokala föreningar, företag
och personer som bor i Vingåkers kommun undersöker den fysiska och sociala miljön.
Detta för att ta reda på vad som känns tryggt eller otryggt och att tillsammans kunna se
möjligheter till förbättringar för att öka trivseln och tryggheten. När det som upplevs
som otryggt definierats diskuteras också vad som kan göras för att förbättra situationen.
Kvällen inleds med samling vid Hjälmargården och information och utdelning av
kartor över området. Efter trygghetsvandringen återsamlas alla i skolan där det bjuds
på fika och diskussion. Därefter görs en åtgärdslista utifrån de tankar om förbättringar
av området som framkommit under kvällen. Denna delges sedan ansvariga politiker
och tjänstemän.
Målet är att få med människor i varierande åldrar och bakgrund som kan se olika saker
i området.
Trygghetsvandring i Läppe
8 April kl. 16.30-19.30.
Samling vid Hjälmargården kl. 16.30.

Medborgardialog Polisen
och Vingåkers kommun
Den 8 april genomför polisen och
Vingåkers kommun en medborgardialog
i Vingåkers centralort. Polisen är på plats
vid ICA och Konsum mellan kl.10.30 och
17.30. Passa på att ställa dina frågor till
polisen och representanter från Vingåkers
kommun.
Medborgardialogen ska:
• leda till att medborgarna i
ökad omfattning engageras
och involveras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
• leda till att polisen blir mer
delaktig i lokalsamhället
• stärka den lokala lägesbilden
• ge en förbättrad förståelse av
medborgarnas polisiära behov

Ansvariga för trygghetsvandringen
Pirjo Svegreus, Polismyndigheten
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg Vingåkers kommun

• ge en fördjupad bild av
medborgarnas upplevelse av
tryggheten i sin närmiljö
• stärka relationen mellan
medborgare och polis

Ny lag om e-fakturering

• öka medborgarnas förtroende
för polisen

Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i
kraft. Enligt denna lag ska alla leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala
och statliga bolag samt statliga myndigheter skicka e-fakturor.
Lagkravet gäller alla inköp som utförs av offentlig sektor efter den 1 april 2019, oavsett
belopp. Avtal om inköp som slutits innan den 1 april omfattas inte.
Vad gäller efter 1 april 2019?
• Pappersfakturor är inte godkända vid fakturering av inköp.
• PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.
• E-fakturor tas emot via Fakturaportalen. Parts-ID är kommunens
organisationsnummer 2120000308
• Det finns möjlighet att använda PEPPOLs nätverk, kommunens
PEPPOLid är 0007:2120000308
För mer information om lagkravet: www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se
För mer information om hur Vingåkers kommun hanterar e-fakturor: www.vingaker.se

Sörmland Vatten 10 år!
I tio år har vi underlättat din vardag.
Vi har levererat ditt dricksvatten,
omhändertagit ditt avloppsvatten och
hämtat ditt hushållsavfall.
Sörmland Vatten - tio år i din tjänst!
Följ vårt firande på www.sormlandvatten.se
och på sociala medier.
#sörmlandvatten10år
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Skogsåtgärder i Igelbålens naturreservat
Vingåkers kommun äger marken i
reservatet,
medan
Länsstyrelsen
förvaltar området. Det finns en
skötselplan och reservatet är indelat
i fem skötselområden. Åtgärder ska
utföras i skötselområde tre och fyra.
För att på sikt kunna skapa ett skogsbete
ska många träd tas ned i skötselområde
tre. Detta möjliggör för en markflora att
utvecklas, med ökad biologisk mångfald
till följd.

Kommunen och Länsstyrelsen har
tillsammans under vintern planerat
för naturvårdande åtgärder i Igelbålens
naturreservat. Arbetet är planerat att dra
igång under våren beroende på väder.
Igelbålens naturreservat bildades 1998.
Igelbålskärret är ett rikkärr med välutvecklad och sällsynt kalkgynnad flora.
Kärret är ett av länets kvalitativt mest
värdefulla kärrområden. Kärrmarken
genomströmmas av ett kalkhaltigt och
relativt ytligt grundvatten. På 30-talet

Bygglov till
sommaren?
Då är det dags att söka nu!
Bygglov behöver du om du:
• bygger nytt
• bygger till
• ändrar byggnadens användningssätt
• inreder en ny bostad eller lokal
• ändrar fasaden – till exempel målar
om eller byter taktäckningsmaterial
• lägger upp ett upplag eller sätter
upp en skylt, ett plank eller en mur
• byter fönster eller dörrar
• sätter in fler fönster eller dörrar
Läs mer om bygglov på
vingaker.se/bygga-bo-miljo/
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borrade en grupp geologer i torvlagren
norr om sjön och fann torv så långt
som åtta meter ned under markplanet.
Här finns ovanliga orkidéer, till
exempel ängsnycklar, knottblomster
och kärrknipprot. Området är en del
av ett större område av riksintresse för
naturvård. För att undvika att områdets
naturvärden minskar, och istället ta vara
på dem och skapa än bättre förutsättningar, ska betet utökas i reservatet.

Att vistas i naturen är bra både
för den fysiska och psykiska
hälsan. Forskning visar att skogspromenader stärker immunförsvaret,
de ökar mängden celler som hjälper
kroppen att bekämpa infektioner
(www.naturvårdsverket.se).
Naturen
väcker barns upptäckarglädje och
stimulerar till lärande och lek utomhus.
Vingåkers kommun vill ta tillvara på
närheten till Båsenberga friluftslivsområde och erbjuda kommuninnevånare
och besökare en rik naturupplevelse.
Tillsammans skapar vi på sikt ett skogsområde som är attraktivt för friluftsliv.

Biinventering 2018
I väntan på våren och surrande bin
kommer här lite information om
Länsstyrelsens
biinventering
som
genomfördes i Södermanland under
2018. En av inventeringslokalerna var
mitt inne i Vingåkers tätort.
Gaddsteklar, och då i synnerhet vildbin,
är avgörande för pollination av både
vilda och odlade växter. Länsstyrelsens
inventering gjordes med syfte att förbättra kunskapsläget om vildbin och skapa
underlag för eventuella åtgärder. I Vingåker hittades en naturvårdsintressant art
som heter blåklocksbiet Melitta haemorrhoidalis. Det är en art som är specialiserad
på att samla pollen enbart från blåklockor. Här mellan järnvägsspåren påträffades
en artrik vildbifauna och några arter av rovsteklar. Bedömningen är att järnvägsstationen utgör ett viktigt bosubstrat för många marklevande arter av gaddsteklar, och
dessutom födosöksområde för arter som
är vedlevande och som har sin hemvist i
Vill du veta mer om inventeringen?
närliggande bryn och trädgårdar.
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Lägesrapport kring Vingåkers framväxt
Hagnäset, norr om Viala

Vingåkers översiktsplan

Ett förslag till detaljplan för östra

Nästa steg i processen med att ta fram en ny översiktsplan är att kommunfull-

delen av Hagnäset, norr om Viala,

mäktige tar ett inriktningsbeslut, med bland annat målbilder för planen. Det

fanns utställt för samråd 6-21

beräknas ske i början av 2019.

november 2018. Nu pågår arbete
för kompletterande utredningar

Under tiden pågår utredningar och befintliga samarbeten används för att

och att sammanfatta och ta

samla underlag till det förslag till översiktsplan som ska tas fram för samråd.

ställning till de synpunkter som

En bostadsutredning har till exempel färdigställts och arbete pågår med lokala

inkom i samband med samrådet.

utvecklingsplaner och digitaliseringsstrategi. Det är tydligt att en plattform
för dialog saknas och där arbetar Vingåkers kommun för att skapa nya forum.
Under 2018 bildades till exempel två arbetsgrupper för areella näringar under
näringslivsrådet och Framtidstroveckan användes också som kontaktyta. Under
2019 har initiativ tagits för att dra igång ett internt friluftslivsnätverk inom
kommunen som också kommer att bidra i arbetet med ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?
En översiktsplan är ett dokument som varje kommun, enligt lag, tar fram för
att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Översiktsplanen används som beslutsunderlag av tjänstemän på kommunen

Ålsätter
Detaljplanen för Ålsätters fritidshusområde antogs av kommunfullmäktige i april. Tre överklaganden
inlämnades och Mark- och
miljödomstolen avslog överklagandena 2019-02-05. Domen
kan överklagas senast 2019-02-26
till Mark- och miljööverdomstolen.
Prövningstillstånd krävs. Om domen
inte överklagas eller om den som
överklagar domen inte får prövningstillstånd, vinner detaljplanen laga
kraft.

(vid till exempel detaljplaneläggning och bygglov), men även av bland annat
länsstyrelser och domstolar. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras.
En översiktsplan ska med andra ord ge svar på frågor som hur kommunen
ska utvecklas. Var kan och bör det byggas? Vad är det som bör byggas? Vilka
områden sparas för rekreation?
Ett arbete med att ta fram en översiktsplan är en lång process som vanligen
tar drygt två år och som förutsätter medborgardialog. Håll utkik efter mer
information framöver så att du kan vara med och påverka hur Vingåker ska
utvecklas.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen
När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till
prövning, det vill säga om de ska titta på ärendet eller inte. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Följ projektet av nya Slottsskolan 7-9 live på vingaker.se/vingaker-vaxer
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Skogsåtgärder i Igelbålens naturreservat
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Beställ almanackan
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Biinventering
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på våren och surrande
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bin
om
Länsstyrelsens
biinventering
som
genomfördes i Södermanland under
2018. En av inventeringslokalerna var
mitt inne i Vingåkers tätort.
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är avgörande för pollination av både
Hej, tillhör du ett av Sveriges fem nationella minoriteter?
• inreder en ny bostad eller lokal
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och odlade växter. Länsstyrelsens
Sveriges nationella minoriteter utgörs av samer, sverigefinnar, romer, tornedalingar och
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att
förbättra
kunskapsläget
om vildbin och skapa
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• lägger upp ett upplag eller sätter
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Melitta
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är en art som
Minoritetslagen innebär att minoritetsspråken
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på att samla
pollen
enbartstötta
från blåklockor.
kunna behålla och utveckla sin kultur. Vingåkers
kommun
vill kunna
invånare ochHär
vi ärmellan
öppnajärnvägsspåren
för dialog om påträffades
• byter fönster eller dörrar
en
artrik
vildbifauna
och
några
arter
av
rovsteklar.
Bedömningen
är att järnvägshur vi kan göra detta.
• sätter in fler fönster eller dörrar
stationen utgör ett viktigt bosubstrat för många marklevande arter av gaddsteklar, och

födosöksområde
Har du idéer på hur vi kan värna om ochdessutom
uppmuntra
språklig och för arter som
Läs mer om bygglov på
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kulturell utveckling för er som tillhör någon
av dom fem
minoriteterna?
Vill du veta mer om inventeringen?
vingaker.se/bygga-bo-miljo/
närliggande
bryn
och
trädgårdar.
Hör av dig till Vingåkers kommuns miljö- och folkhälsosamordnare Siri Ward via e-post: www.lansstyrelsen.se/sodermanland
siri.ward@vingaker.se
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BRODYR

på kläder och väskor m m

ANNONS
Kontorsmaterial
Kopieringspapper
Pennor med tryck m m

Nu kan vi även erbjuda brodyr av logotyper och
bilder på textil (kläder och handdukar m m).
Vi kan även brodera på väskor, ryggsäckar
och golfbagar.
Ett plagg med brodyr är mycket mer tåligt
vid tvätt än ett med tryck och ger även en
extra dimension då man kan arbeta med olika
tjocklekar på brodyren.
Kom gärna in och titta på prover och få
en prisuppgift på det ni behöver.

A4-papper 2 500 ark
A3-papper 1 250 ark

Box 144, 643 22  Vingåker • Tel: 0151-130 90
www.linderothstryckeri.se
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Dags att ansöka om
skolskjuts

Börja årskurs 7 i nya Slottsskolan

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts,
elevresor samt bidrag för kommande läsår
Blanketter för skolskjuts, elevresor
och bidrag hittar du på vingaker.se/
blanketter. Du kan även få blanketterna
utskrivna på skolans expedition samt
på barn- och utbildningsförvaltningens
kansli i kommunhuset på Parkvägen 8.
De barn som går i förskoleklass eller
grundskola ansöker om skolskjuts genom
att skicka in blankett till barn- och
utbildningskansliet. Ansök senast 30 april
för varje kommande läsår.
Du som går i gymnasiet ansöker om
elevresor och andra bidrag genom
att skicka in blankett till barn- och
utbildningskansliet.

När ska ansökan vara inne?
Årskurs 2-3

30 april

Årskurs 1

30 maj

(på ert förstahandsval)

I januari 2020 slår nya Slottsskolan 7–9 upp portarna och välkomnar skolans allra
första elever. Om du skall börja årskurs 7 till hösten kan du välja att vara en av dem.
Några nyheter för den nya skolan är att den kommer att vara skofri, korridorsfri och ha
en stor öppen ljusgård. Dessutom kommer kulturskolan att flytta in i och det är även
planerat för att fritidsgården ska inrymmas. Utomhus är det planerat för parcour/
utegym, basketplan, moped- och cykelparkeringar både med ställ och skärmtak, scen
med amfiteater, kompisgungor, papperskorgar med källsortering, handikappramp
och grönytor med sittplatser och paviljonger.
Alla elever som bor i Vingåkers kommun och ska börja i årskurs 7 till hösten får
automatiskt en plats i Slottskolan 7–9. Det betyder att du som vill gå i Slottsskolan 7–9
inte behöver göra ett aktivt val för att få gå där.
Om du vill välja en annan skola så vänder du dig direkt till den skolan för att ansöka
om plats. Du behöver också informera oss i Vingåkers kommun om att du har valt en
annan skola. Det gör du genom att skicka in blanketten Ansökan om att börja/byta skola
– Grundskola till oss. Du hittar blanketten på Vingåkers kommuns hemsida. Du kan
också få den utskriven till dig i din skolas expedition eller i kommunhusets reception.

Mer information
vingaker.se/skolskjuts-och-elevresor
Kom ihåg!
Behåll ditt busskort varje år.
När du fått din skolskjutsansökan
beviljad aktiveras kortet igen
inför det nya läsåret.
Barn- och utbildningskansliet
Parkvägen 8, 643 80 Vingåker
bou@vingaker.se

Följ projektet av nya

Skolhandläggare

Slottsskolan 7-9 live på

0151-191 48
Gymnasiehandläggare
0151-191 49
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Samverkan för bästa skola
Barn- och utbildningsförvaltningens
samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola, har fortsatt under årets
första månader. Analysen av situationen
i Vingåkers kommun blev klar under
hösten och nu har insatserna som ska
åtgärda bristerna som kom fram i analysarbetet påbörjats.
Många av de som driver utvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsområdet är nya. Det senaste året har
förvaltningen fått en ny förvaltningschef,
tre av Vingåkers kommuns skolor har nya
rektorer och bland de personer som tog
plats i Barn- och utbildningsnämnden
efter årsskiftet är flera nya på sina poster.
Förvaltningschefen Anders Danielsson
menar att det därför är viktigt att se till
att alla i förvaltningen får en gemensam
plattform att utgå från.
–Eftersom flera av oss saknar historiken
i skolorna fokuserar vi på att skapa
en gemensam utgångspunkt och en
gemensam bild av var vi ska någonstans,
säger Anders Danielsson. Om man ska
sätta ihop ett nytt fotbollslag spelar det
ingen roll hur en del har spelat tidigare

Enligt 2017 års länsövergripande

eller i vilket lag man har spelat. Det
viktigaste är att komma överens om vilka
regler det är som gäller här och nu, var
vi vill komma och hur vi ska komma dit.
Genom handledning från medarbetare
vid Uppsala universitet arbetar därför
pedagoger, rektorer och Barn- och
utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp tillsammans för att åstadkomma
detta. En av de insatser som genomförs är
en utbildning om betyg och bedömning.
Genom utbildningen ska man säkra att
betygssättningen vid kommunens skolor
görs på ett likvärdigt sätt och att det

”Det viktigaste är att komma
överens om vilka regler det
är som gäller här och nu,
var vi vill komma och hur
vi ska komma dit”
finns en samsyn bland pedagogerna när
elevernas prestationer bedöms.
Fler insatser är planerade under våren
och då ska också Skolverket komma
tillbaka till Vingåker för att följa upp
insatserna.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän
(berörda kommuner) genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten
och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Skolverket ska i samverkan
med varje berörd huvudman identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att
kunskapsresultaten i de utvalda skolorna höjs, att måluppfyllelsen i de utvalda
förskolorna höjs samt att likvärdigheten inom och mellan förskolor och skolor
ökar. De ansvariga för skolan och förskolan har alltid ansvaret att utveckla sin
verksamhet, precis som ledningen hos respektive verksamhet. Skolverkets
roll är att under tre år vägleda och stödja arbetet för att bidra till att stärka
förskolornas och skolornas förmåga att utveckla sin verksamhet.

Killchill

undersökning Liv och hälsa ung är
framtidstron bland unga i Vingåker
låg. Kommunstyrelsen har därför
beslutat att avsätta 150 000 kr
för insatser för ökad framtidstro
bland unga i Vingåker. Med hjälp
av resurserna vill kommunen visa
upp vilka möjligheter som finns för
utveckling och framtida sysselsättningar. Projektet har fått
namnet Framtidstro och målet är

Första dagen på sportlovet arrangerades Killchill på fritidsgården i Vingåker. Killchill
är en del av Vingåkers kommuns satsning om framtidstro för unga och riktade sig mot
killar i årskurs 6-9. Efter lunch drog aktiviteterna igång med brottning i sumodräkter
och biljardturnering. Under eftermiddagen var ett gäng killar på Slottskolans
restaurang och lagade blåbärspaj tillsammans med kocken Mattias.

att stärka de ungas tro på den egna
förmågan och uppmuntra dem
till att skapa en meningsfull och
upplevelserik vardag i Vingåker.

Ett stort gäng var med när Åsa folkhögskola hade dansworkshop i spegelsalen. Därefter
bjöds det på pizza med blåbärspaj till efterrätt. Dagen avslutades med stand-up och
trolleri med Carl Tillenius. Efter föreställningen fick killarna lära sig lite trick.
Johan Tranqvist är upplevelsechef i Vingåkers kommun och var med under dagen.
– Som mest var det 35 killar på plats. Det var en god och kamratlig stämning. Många
tyckte nog att trolleriföreställningen var höjdpunkten, säger Johan.
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Låna streamad film gratis!

Skicka in dina bästa framtidstrotips!
Vingåkers kommun ser bristen på framtidstro i Vingåker som ett folkhälsoproblem för
kommuninvånarna. Att framtidstron är låg i kommunen bekräftades genom den regionala
undersökningen Liv och hälsa ung som visar att 48 % av tjejerna och 68% av killarna som
gick i årskurs 9 år 2017 såg ljust på sin framtid.

Med den nya tjänsten Cineasterna kan
du låna streamad film gratis till din dator,
läsplatta eller telefon. Du kan låna sex
filmer per månad.
Allt du behöver är ett bibliotekskort med
pinkod och en enhet med internetuppkoppling. Välkommen in på biblioteket
för att skaffa ett bibliotekskort.
Mer information:
www.cineasterna.com/sv/help-and-contact

Skolskjuts skolavslutning
Skolskjuts skolavslutning 5 juni
Vingåkers kommun

Linjetrafiken går på avslutningsdagen
enligt tidtabellen.
Skolbilen går som vanligt på morgonen
till skolan, men om man önskar skolbil
hem kl. 13.00 måste detta meddelas senast
31 maj till transportören.
Skolskjuts skolavslutning 7 juni
Katrineholms kommun

Linjetrafiken går på avslutningsdagen
enligt tidtabellen.
Skolbilen går som vanligt på morgonen
till skolan, men om man önskar skolbil
hem måste detta meddelas senast 31
maj till skolans expedition eller till
transportören.
Transportör skolbil

2. Tillit och tilltro till andra.
3. Tillit till välfärdssystemet.

Genom att öka tillit och tilltro på flera plan kan man vinna mycket. Insatsen är delvis tänkt
att stärka självförtroende och självkänsla, stärka och skapa sociala nätverk och skapa tillit
till kommunen som en del av ett tryggt och säkert välfärdssystem.
Genom aktiviteter så som föreläsningar, prova-på-dagar, kill- och tjejdagar på fritidsgården
och kulturevenemang sprids budskapet om hur man ökar framtidstron. Flera verksamheter
inom Vingåkers kommun har tagit till sig konceptet och låtit det inspirera och genomsyra
deras arbete. Vingåkers kommun har fått chansen att öka sin samverkan med externa
aktörer så som Sörmlands regionen, Polisen och Sörmlandsidrotten. Det är ett långsiktigt
arbete utan någon snabb lösning. Därför är det viktigt att det finns uthålliga i arbetet och
att utrymme ges till inflytande från så väl medarbetare som kommuninvånare.
Därför utlyses en tävling för bästa framtidstroidé!

Skicka in dina bästa idéer för hur det kan skapas framtidstro i Vingåkers kommun. Det kan
vara en idé om något du skulle vilja göra på din arbetsplats, på din skola, på nätet eller någon
aktivitet för allmänheten. Maila siri.ward@vingaker.se med din idé så har du chans att
vinna biobiljetter till Vingåkerbion, men framförallt kan ditt tips bidra till att framtidstron
i Vingåkers kommun ökar.

Skolavslutningar vårterminen 2019
Slottsskolan 7-9, onsdag 5 juni i Västra Vingåkers kyrka.
Eleverna tågar till kyrkan med start kl. 8.00. Ceremonin börjar kl. 8.20.
Kl. 9.30 tar föräldrar och anhöriga emot eleverna när de kommer ut ur kyrkan.
Slottsskolan F-6, onsdag 5 juni i Västra Vingåkers kyrka.
Ceremonin startar kl. 11.00. Samling för eleverna i skolan kl. 10.30.
Sävstaskolan, onsdag 5 juni.
Avslutningen äger rum på skolgården med start kl. 10.00.

Avslutningen äger rum på skolgården med start kl. 10.00. Eleverna samlas på

0151-55 11 00

fotbollsplanen kl. 9.45. Vid regn hålls avslutningen inne i idrottshallen.

skolbil@telia.com
Barn- och utbildningsförvaltningen
bou@vingaker.se
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1. Tillit och tilltro till sig själv och sin egen förmåga.

Marmorbyns skola, onsdag 5 juni.

Knarsta Åkeri AB
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Framtidstro hänger ihop med tillit och tilltro:
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Högsjö skola, onsdag 5 juni.
Avslutningen äger rum i Kvarnängsparken med start kl. 12.00.

Årskurs 7 badade isvak

Vid sidan av själva isbadet får eleverna
lära sig att man inte ska ge sig ut på isen
själv och att man ska vara förberedd för
att dels kunna ta sig upp om man trillar
i, men också vad man ska göra därefter.
– Det är ju inte klart bara för att man
har kommit upp ur vattnet, säger Jörgen
Ericsson. Det är viktigt att eleverna lär
sig att i en verklig situation där du trillar
genom isen så har du inte en varm dusch
och bastu efteråt, utan måste lyckats ta
dig till värme på annat sätt.

För att lära sig om riskerna med att gå på
isen och vikten av att vara väl förbered
vid en eventuell olycka badade Slottsskolans 7:or isvak för andra året i rad.
– Jag som lärare vill att så många elever
som möjligt ska vara med för att få den
här erfarenheten och att de som resultat

ska få respekt för isen, säger Jörgen
Ericsson som är idrottslärare. Om man
ska ge sig ut på isen ska man ha tänkt på
riskerna om det är så att man trillar i.
Och har man upplevt det iskalla vattnet
så tänker man sig för nästa gång man ger
sig ut på isen.

Läsårstider 2019/2020
Förskola

Matilda Eliasson var en av de första som
hoppade i vattnet:
– Det var verkligen jättekallt! Jag var
nervös innan, men jag ville verkligen
göra det så det var bara att köra.
Isbadet sker i samarbete med
Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Vårterminen 2019
Studiedag

21 mars

Påsklovsvecka

V.16 (15–18/4)

Helgdag

1 maj

Helgdag

30 maj

Lovdag

31 maj

Förskolan har stängt fyra dagar per år för planering och utbildning av personal. Då är
endast en avdelning öppen för de familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Skolavslutning

5 juni

Planering- och utvärderingsdagar 2019

Skolstart

14 augusti

Förskolan är stängd för utvecklingsdag 25 mars och för utvärderingsdag 10 juni.
Förskolan kommer också att vara stängd för planeringsdag i samband med skolstarten
i augusti och för en utvecklingsdag under höstterminen 2019. Meddela personalen
på er förskola om ni behöver barnomsorg av kommunen under den dag förskolan är
stängd.

Studiedag

11 september

Studiedag

1 oktober

Begränsat öppethållande av förskolor under juli 2019

Skolstart

Vecka 28, 29 och 30 är endast Grändens och Slottets förskolor öppna. Alla övriga
förskolor håller stängt.

Studiedag

4 mars

Påsklovsvecka

V.15 (6–9/4)

Helgdag

1 maj

Helgdag

21 maj

Lovdag

22 maj

Skolavslutning

5 juni

Vingåkers kommuns förskolor har öppet vardagar under hela året. På sommaren när
många familjer har semester är verksamheten öppen på två förskolor i centralorten
för dem som behöver barnomsorg. Barn som går i allmän förskola är lediga när
skolan har sina lov.

Höstterminen 2019

Höstlovsvecka V.44 (28/10–1/11)
Skolavslutning

20 december

Vårterminen 2020
9 januari

Sportlovsvecka V.8 (17–21/2)
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#Paybackgeneration
”Eleverna älskar paybackkonceptet. De är nyfikna på
hur de kan vara med och
påverka framtidens klimat”
Klimatveckan avslutas på fredagen
med Earthhour då det kommer att
bjudas på wok utomhus och aktiviteter
tillsammans med fritidsgården och
kulturskolan.

Sara Svensson och Mattias Edvinsson
Slottsskolans skolrestaurang i Vingåkers
kommun vill utan pekpinnar ge
ungdomar möjlighet att göra aktiva val
för en hållbar värld. Genom satsningen
#paybackgeneration
har
eleverna
möjlighet att varje dag välja att äta
mat från skolrestaurangens hållbara
payback-meny. Syftet är att göra
ungdomarna medvetna om hur de kan
påverka framtiden, skapa engagemang
och samtidigt minska Slottsskolans
klimatpåverkan.
De rätter som finns på packback-menyn
har låg påverkan på klimatet (max 0,5
CO2e per portion), tillagas av matrester
för att minska matsvinnet, bidrar till
ökad biologisk mångfald genom lokalt
naturbeteskött och innehåller klimatsmarta råvaror.
Varje månad utses en eller flera invånare
i Vingåkers kommun till trädfaddrar.
För varje payback-tallrik skänker
trädfaddern 50 öre till WWF’s plantering
av regnskog på Borneo. Varje träd kostar
ungefär 50 kronor och kompenserar
klimatet med 300 kg CO2e. Under
januari har eleverna gjort ett aktivt val
för klimatet inte mindre än 1096 gånger
genom att välja från den klimatsmarta
payback-menyn. Det innebär att 10 nya
träd i regnskogen i Borneo kommer
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att planteras. När payback-tallrikarna
räknades med två dagar kvar i februari
hade eleverna höjt siffran till 1409.
– Eleverna älskar payback-konceptet. De
är nyfikna på hur de kan vara med och
påverka framtidens klimat, säger Mattias
Edvinsson som är kock på Slottsskolans
skolrestaurang.
Målet är att genom payback-menyn
ge eleverna möjlighet att välja en mer
hållbar konsumtion samt att minska
Slottsskolans klimatpåverkan. Dubbel
klimateffekt uppnås genom att trädfaddrarna klimatkompenserar. På sikt
är förhoppningen att kunna uppnå helt
klimatneutrala livsmedelsinköp.

För att sprida hållbarhetsarbetet och
engagera f ler utmanas Vingåkers
kommuns företagare att hänga
på
utmaningen.
Varje
månad
utses ett företag till månadens
Join the #Paybackgeneration, vilket
innebär att de under en månad hänger
på konceptet genom till exempel
försäljningskampanjer där pengarna
går till välgörenhetsprojekt ur WWF’s
hållbarhetsportfölj.
Eleverna
på
Slottsskolan röstar sedan om vilka
projekt som ska stödjas.
Är du intresserad av att bli
trädfadder eller vill ditt företag
eller förening vara med i
Join the #paybackgeneration?
Skicka e-post till
paybackgeneration@vingaker.se

Rektorn och lärarna på Slottsskolan
har hängt på payback-konceptet och
under vecka 13 kommer Slottsskolan
tillsammans med skolrestaurangen och
WWF hålla en klimatvecka.
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16

Uppblåsbar hinderbana i sporthallen

Under sportlovsveckan arrangerades många roliga aktiviteter i Vingåkers kommun.
På onsdagen fanns en stor uppblåsbar hinderbana på plats i Vingåkers sporthall, vilket
lockade många barn och vuxna.

Ny lotterilag

Att anordna ett lotteri kan dryga ut
föreningskassan och göra stor ekonomisk
skillnad för en förening. Att arrangera
ett lotteri kan även vara en rolig aktivitet
på ett event eller en föreningsfest. Men
vad är det egentligen för regler som
gäller?
I Sverige har vi en spellag som styr hur
och vad som gäller när det handlar om
spel och lotterier. Från och med 1 januari
2019 är det lotteriinspektionen som
ansvarar för att utfärda alla former av
licenser för spel och lotterier.

10 017 kg CO2e koldioxid besparat
Genom att återvinna och återanvända IT-utrustning har Vingåkers kommun
sparat 10 017 kg CO2e, vilket motsvarar energin för att driva 962 kylskåp i ett år.

Ett lotteri är ett spel där slumpen avgör
om man vinner eller inte. Exempel på
lotterier är traditionella papperslotter,
digitala lotter, automatspel, bingospel,
kortspel och vadslagningsspel.
För att ordna lotteri krävs behörighet.
Ditt företag/förening är behörig om:

Totalt raderade lagringsmedier
61% Destruerad lös lagringsmedia
23% Destruerat
16% Dataraderat (Blancco)

• den är ideell och har varit verksam
i minst 2 år
• och har som syfte att främja ett
allmännyttigt ändamål inom Sverige
• och är en juridisk person
• och är öppen för alla
Var söker man tillstånd?

Totalt processade produkter (1 589 st)

Man söker om tillstånd hos
lotterinspektionen.

80% Återvunnet
20% Återanvänt

Har du frågor?
Kontakta Lotterinsepktionen
eller Vingåkers kommun
elin.pettersson@vingaker.se

NR 1 2019
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Johan Thorslund är Årets företagare
Johan Thorslund, Thorslundkagge AB, är
Årets företagare i Vingåkersbygden.
Motiveringen lyder:
“Med en imponerande målmedvetenhet
sedan ung ålder har Johan Thorslund stora
ambitioner för svensk ek i ett historiskt
hantverk. Han är idag Sveriges enda
tunnbindarmästare. Johan har med vilja,
mål och hårt arbete skapat ett framgångsrikt
företag. Johan Thorslund, Thorslundkagge
AB, är Årets företagare i Vingåkersbygden.”
Johan överraskades av kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson,
socialnämndens ordförande Robert
Skoglund, oppositionsrådet Charlotte
Prennfors, näringslivsansvarig Suzan
Östman Bäckman och Mats Wangenfors
från Linderoths tryckeri som

Johan Thorslund, Årets företagare.

representerade Företagarna i KFV.

Vi välkomnar nya och nyinflyttade företag

Mötesplats för företagare –
i Katrineholm, Flen och Vingåker
Tillfällen
5 april Bruket, Hälleforsnäs
4 okt ComMat, Katrineholm
6 dec Lokstallarna, Katrineholm
Anmälan krävs
info@kfvmarknadsforing.se
OBS! Anmälan är bindande.
I Vingåker finns över 700 registrerade företag med omkring 1 950 arbetstillfällen inom

Evenemanget är gratis!

branscher som lantbruk, vård, handel, industri, kultur, besöksnäring, med mera. Den
Gratis bussresa från Vingåker.

offentliga sektorn och jordbruksnäringen är större än i övriga landet.

Bussen avgår från Sörmlands sparbanks
parkering i Vingåker.

Efter kommunen med omkring 700 anställda är Voith Paper Fabrics Högsjö AB den
näst största arbetsgivaren, följt av landstingsägda Dammsdal skola & boende. Andra

OBS! Förboka bussplats hos

stora arbetsgivare är Stiftelsen Linden, Vingåkers Factory Outlet, Silver & Stål, ICA

KFV Marknadsföring:

Supermarket, Peter Ljungkvist Bygg & Schakt, Mählqvist Rör och många fler.

info@kfvmarknadsforing.se
Tack alla företag som bidrar till ett gynnsamt näringslivsklimat i kommunen.
Extra hälsning till de 72 företag som registrerades i Vingåkers kommun under år 2018,
varav 21 inflyttade och 51 nya företag med total 91 antal sysselsatta. Varmt välkomna!
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Individuell rådgivning för nyföretagare
För dig som funderar på att starta ett företag eller nyligen har startat ett företag
och vill ha individuell rådgivning är välkommen att boka tid för gratis rådgivning med

Ny verksamhetsansvarig
för NyföretagareCentrum
i Västra Sörmland

Nyföretagarcentrum Västra Sörmland och Coompanion Sörmland. Rådgivningen är
gratis med full sekretess och i samarbete med Vingåkers kommun.
Du kan boka den tid som passar dig genom att gå in på respektive hemsida för
NyföretagarCentrum Västra Sörmland eller Coompanion Sörmland och ”Boka
rådgivning”. Skulle du önska en annan tid än de som går att boka så är du välkommen
att kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.
NyföretagarCentrum Västra Sörmland

Coompanion Sörmland

Thomas Lövgren 070-312 82 37

016-550 00 00

thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se

sormland@coompanion.se

Thomas Lövgren har efterträtt Anne
Hofstedt som ny verksamhetsansvarig
för NyföretagarCentrum Västra
Sörmland. Thomas har jobbat nästan
20 år inom finans och närmast kommer
han från Nordea där han jobbade som
Privat marknadschef. Innan Nordea har
han jobbat för Sörmlands Sparbank samt
Skandia. Han har också ett förflutet på

EN VÄG IN

Försäkringskassan samt i olika butiker i
Katrineholm. Du når Thomas Lövgren på
070-312 82 37.

FÖR ATT STARTA, DRIVA OCH UTVECKLA FÖRETAG
”En väg in” är ett sätt för företagare i Vingåkers kommun att enkelt
och smidigt kunna starta och utveckla sina verksamheter.
Varannan torsdag ojämna veckor mellan klockan 8.30 och
10.00 i Centrumhuset kan du som företagare träffa bland annat
bygglovshandläggare, miljöinspektörer, livsmedelsinspektörer samt representanter för serveringstillstånd.

Steget Till Eget
– starta eget-utbildning
NyföretagarCentrum Västra Sörmland

Besök oss på drop in eller boka tid för att diskutera ditt ärende.

arrangerar starta eget utbildningen

Varannan torsdag 8.30–10.00

”Steget till eget”. Kursen ger grund-

Centrumhuset, Bondegatan 10, Vingåker

NY

S!
PLAT

läggande information inom skilda
områden som är relevant för dig som
funderar på att starta eget, nyligen har
startat eget eller helt enkelt bara är
nyfiken på vad som gäller. Du behöver inte
föranmäla dig till kursen utan tar delarna
i den ordningen som passar just dig.
Utbildningen är gratis och du kan starta

Du vet väl att du hittar
alla våra lediga tjänster på:

vingaker.se/ledigajobb

när du vill.

facebook.com/
ledigajobbivingakerskommun/

Mer information om kursprogram finns på

www.linkedin.com

www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm
eller kontakta Thomas Lövgren 070-312
82 37
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Ledningsstöd - en viktig del i rekryteringen
”När den tjänsten är tillsatt
kommer vi bara ha fast
anställda sjuksköterskor.”

Omid Lundin Sulayman, enhetschef för sjuksköterskor och paramedicin
Rekryteringen av sjuksköterskor i
Vingåkers kommun har fallit väl ut och
förhoppningen är att lösningen med
inhyrda bemanningssköterskor är ett
minne blott. Detta har varit möjligt tack
vare en målmedvetenhet hos ansvarig
chef Omid Lundin Sulayman, engagerade
medarbetare och stöd från kommunens
ledningsstöd.
Det finns tretton sjukskötersketjänster
inom Vingåkers kommuns socialförvaltning och under några år har
bemanningen fått stärkas upp med
inhyrda bemanningssjuksköterskor.
Sjuksköterskorna är en av alla viktiga
kuggar i omvårdnaden av våra äldre
och sjuka. De har ett stort ansvar och
ett varierat jobb som rör sig om allt
från medicinering och enklare såromläggning till avancerad sjukvård och
patientsäkerhet. Precis som i övriga
landet har det varit en utmaning att
anställa sjuksköterskor och lösningen
har ofta varit inhyrda bemanningssköterskor. Det leder till högre kostnader
för verksamheten och mindre kontinuitet
i personalstyrkan.
– När jag började saknade vi fyra sjuksköterskor och en sjukgymnast, berättar
Omid. Idag har vi en bemanningssköterska kvar i väntan på att den sista
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rekryteringen som pågår ska bli klar. När
den tjänsten är tillsatt kommer vi bara ha
fast anställda sjuksköterskor.
En annan viktig kugge är Omids andra
verksamhetsområde, paramedicin med
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
De arbetar bland annat med rehabiliteringen för samma målgrupper som sjuksköterskorna. Deras arbete hjälper många
av kommunens invånare att bygga upp
styrka och rörlighet vilket leder till att
fler kan få bättre livskvalitet och även
ges möjlighet att bo kvar hemma längre.
Paramedicingruppens kompetens inom
arbetshjälpmedel är oerhört viktig för
hur omvårdnadspersonalen ska arbeta
säkert kring patienter
– Även här har vi precis fått full
bemanning, berättar Omid. Tjänsten
som sjukgymnast har varit vakant länge
och det har gjorts många rekryteringsförsök. Nu äntligen har vi anställt och
från april finns två sjukgymnaster hos
oss.
På frågan vad Omid tror är förklaringen
till att rekryteringarna gått så bra vill
han lyfta fram flera tankar.
– Det första intrycket är nästan helt
avgörande. Det är viktigt att se personen
och att mötet känns bra för den som
kommer på intervjun. Det innebär allt

från hur du tas emot, hur intervjun är
och vad som kommer fram under den.
Och lika viktigt är det att jag får berätta
hur det är att arbeta på den här arbetsplatsen och med Vingåkers kommun
som arbetsgivare. Jag tycker att vi har så
mycket bra att erbjuda och det är viktigt
att det kommer fram redan vid första
kontakten. Vi har en bra sammansatt
hälso- och sjukvårdsenhet med bra
könsfördelning, jämnt fördelat åldersspann och antal anställda år i kommunen
och att de dessutom finns samlade i
samma byggnad skapar en trygghet och
en gemenskap inom gruppen.
Mycket av det här har varit självklarheter länge men ändå har tidigare
rekryteringsförsök inte gett önskat
resultat. Det som Omid tror är den stora
skillnaden är snabbheten och en hållbar
rekryteringsprocess. Han lyfter fram
kommunens ledningsstöd med framför
allt rekryteringssamordnarens roll.
– Stina Bengtsson har varit värdefull
i det här arbetet. Hon stöttar oss med
allt från val av annons och marknadsföringskanaler till att snabbt ta kontakt
med sökanden för ett första samtal över
telefon. Vi har tillsammans jobbat mycket
med att hålla tempot uppe och att inte
dra ut på tiden i rekryteringsprocessen.
Det här är en attraktiv arbetsgrupp som
många drar i, fortsätter Omid.
Dessutom är medarbetarnas insats
värdefull, några av rekryteringarna har
skett på personalens egna vitsord och
rekommendationer till forna kollegor
eller vänner att söka sig till Vingåkers
kommun. Avslutningsvis sammanfattar
Omid att han känner sig trygg att kunna
lämna över till nästa chef då han själv är
på väg mot nästa steg i karriären.

ARBETSGIVARVARUMÄRKET

2017 beslutade Kommunstyrelsen att
avsätta medel till projektet Arbetsgivarvarumärke där syftet var att skapa en
stark organisation kring rekryteringen
i Vingåkers kommun. Projektet ska leda
till att stärka arbetsgivarvarumärket
Vingåkers kommun och att Vingåker
ska synas mer utanför kommunens
gränser. Stina Bengtsson anställdes som
rekryteringssamordnare 2017 och har
varit ett värdefullt stöd för kommunens
chefer vid rekryteringarna i allt från
att utforma kvalitativa rekryteringstexter och annonser till att följa hela
anställningsprocessen. Vid behov finns
hon med vid intervjun, tar referenser
och annat runt omkring anställningen.
Tillsammans
med
Stina
jobbar
kommunens kommunikatörer som även
de är en del i ledningsstöd. De arbetar
med idéerna kring marknadsföring, de
filar på texter och arbetar med grafisk
layout till annonser, mässmaterial och
marknadsföring.
Vingåkers kommun har under våren
2018 deltagit i flera arbetsmarknads- och
rekryteringsmässor på universitet och
högskolor.
– Sammanlagt deltog vi i fem mässor
med representanter från våra verksamheter, säger Stina. Under hösten har

Stina Bengtsson är Vingåkers kommuns rekryteringssamordnare och
tillsammans med kommunikatörerna Elin Callhammar och Niclas Svensson
jobbar de med Vingåkers kommuns arbetsgivarvarumärke.
samarbetet fortsatt mellan medarbetare i
kärnverksamheten och personalenheten.
Genom att diskutera och synliggöra
medarbetarnas behov och önskemål i
respektive verksamhet strävar vi efter
att bli en konkurrenskraftig arbetsgivare
på arbetsmarknaden.
I arbetet med att rekrytera och attrahera
rätt personal är redan befintliga medarbetare en hjälp att hitta kandidater.
Ett exempel på det är sjuksköterskorna.
Medarbetare som är aktiva och tipsar
om en potentiell kandidat som leder

till anställning har möjlighet att få en
rekryteringsbonus. Allt fler väljer att
pendla till sin arbetsplats och för att vara
en än mer attraktiv arbetsgivare erbjuder
Vingåkers kommun en övernattningslägenhet som hyrs ut till självkostnadspris.
Den nyttjas av personer som till exempel
pendlar och arbetar sena kvällar i
kombination med tidiga morgnar eller
har representation sent på kvällen i
kommunen.

Det finns många fördelar med att arbeta i Vingåkers kommun
• Generöst friskvårdsbidrag
• Rekryteringsbonus
• Övernattningslägenhet
• Möjlighet att ta föräldraledighet utöver lagstiftning
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter
• Möjlighet att växla del av lön mot semester
• Möjlighet att växla del av lön mot pension
• Fler semesterdagar än lagstadgat beroende på ålder
• Trygga anställningar och försäkringar, så du känner dig trygg när du arbetar hos oss
• Möjlighet till finansierade studier på deltid
• Möjlighet att gå ner i tid med bibehållen tjänstepension
• Pensionslösning 80–90–100. Du arbetar 80%, får 90% av din lön
och det avsätts 100% till pension

Maria Szabo, förskollärare och
Anngelica Andersson, lärare

• Heltid som norm
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Överförmyndaren flyttar till Flen

Grundkurs för
överförmyndare
Kursen ges i tre delar och deltagarna bör
vara med på samtliga tillfällen.
8 maj

18.00-20.30

15 maj

18.00-20.30

22 maj

18.00-20.30

Allaktivitetshuset Skjortan, Flen
Anmäl till överförmyndarkontoret senast
den 26 april.
Alla befintliga ställföreträdare och alla som
har lämnat en intresseanmälan kommer
att bjudas in till kursen. Det finns ett stort
behov av ställföreträdare i Gnesta och
Vingåker och överförmyndarkontoret tar
gärna emot intresseanmälningar.
Inbjudan kommer att skickas ut i mars/

Vingåkers kommun samverkar med Gnesta kommun och Flens kommun och har
sedan 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd som är ytterst ansvarig
för verksamheten samt en förvaltning med tjänstemän som senast den 1 februari
2019 kommer ha ett gemensamt handläggarkontor, överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret är lokaliserat i Flens kommun men ställföreträdare och huvudmän
kan även fortsättningsvis boka besök med handläggare i sina hemkommuner.
Kontakta överförmyndarkontoret

Besökstid

via e-post eller telefon:

Vill du träffa en handläggare på

E-post: overformyndaren@flen.se

överförmyndarkontoret ska du först

Telefon: 0157-43 00 70

boka en tid. För att boka tid kan du

Faxnr: 0157-43 18 00

ringa eller e-posta.

Om ingen svarar eller om du ringer

Besöksadress (Stadshuset i Flen)

utanför telefontider kopplas du vidare till

Sveavägen 1

växeln. Där kan du lämna ett meddelande

Flens Kommun

så ringer de upp dig så snart de kan.
Växelns öppettider måndag–fredag

Postadress

kl. 07.45-16.15.

Överförmyndaren
Flens kommun

april till ställföreträdare och intresserade.

Telefontid

Godmanskap och förvaltarskap anordnas

helgfri måndag till torsdag

Om du föredrar att lämna ditt brev

kl. 10.00-12.00. Övrig tid nås vi på

personligen är receptionen vid stadshuset

overformyndaren@flen.se

i Flen öppet för besökare måndag-fredag

OBS! Under tiden 18 juni–17 augusti är

kl. 07.45–16.30. Dag före julafton,

telefontid förlagd till måndag och torsdag

nyårsafton, midsommarafton stänger

kl. 10.00–12.00

stadshuset kl. 13.00.

av domstol för personer som på grund
av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande
behöver stöd.

642 81 Flen

Överförmyndarkontoret har telefontid

Din huvuduppgift som god man/
förvaltare är att bevaka den enskildes
rätt, förvalta hens egendom och

Tillsammans föräldrakurs

sörja för hens person. Som god
man/förvaltare står du under
överförmyndarens tillsyn och kontroll.
Överförmyndaren finns för att ge dig
stöd om du behöver det i ditt uppdrag.
Ställföreträdare har rätt till ett skäligt
arvode för uppdraget och ersättning
för de utgifter som varit nödvändiga för
uppdraget.
Enligt lagstiftaren är ett uppdrag som
god man eller förvaltare till stor del ett
ideellt uppdrag. Ställföreträdaren kan
därför inte förvänta sig att få ett arvode

Föräldrar har stor betydelse för sina
barns fysiska och psykiska hälsa och
för hur de klarar sin skolgång. Varje
kommun i Sverige erbjuder sina invånare
föräldrastöd i form av föräldrakurser.

som kan jämställas med lön och som
omfattar allt vad denne har utfört för sin
huvudman.
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Tillsammans-projektet
syftar
till
att
kulturanpassa
och
erbjuda
föräldrastödskurs
till
arabisk-,
somalisk-, dari- och tigrinjatalande
föräldrar som bor i Vingåker.

Målet är att utveckla och förbättra
relationen och kommunikationen samt
minska stress och konflikter i familjen.
Kursen ger föräldrarna nya verktyg och
förståelse för vilka behov som ligger
bakom barnens beteende.
– Vi har precis kommit igång med kursen
och det har varit väldigt uppskattat, säger
Ahmed Shakur Abdi som är gruppledare
på somaliska.

Kontaktfamiljer och familjehem
Behovet att kontaktfamiljer och familjehem är stort i Vingåkers kommun. Ett
barns behov av en kontaktfamilj kan se
väldigt olika ut; en del barn har behov
av stöd en gång i månaden medan andra
behöver stöd i vardagen. Anledningarna
till att ett barn behöver stöd kan också se
väldigt olika ut och det går inte att ge ett
generellt svar på. Det kan vara en ensamstående förälder som behöver stöd eller att
familjen behöver hjälp med att ge barnet
struktur i vardagen.
I ett familjehem är det ett barn som flyttar
in och där har man som vuxen en föräldraroll. Som vuxen har man kontakt med

skola, förskola och är ansvarig för barnets
vardag.
–Vi söker inte en viss typ av familjer där
man har någon viss typ av utbildning
eller bakgrund, utan vanliga familjer
med trygga vuxna som känner att de
har möjlighet och tid att ta emot ett
barn, säger Victoria Roos som är socialsekreterare för familjehemsplacerade
barn.
För att läsa mer om att bli kontaktfamilj
eller familjehem besök mininsats.
se (en sida från socialstyrelsen) eller
familjehemsverige.se. Man förbinder sig

Kvartalets medarbetare, socialsekreterarna

Agneta Nordin, Victoria Roos och Cecilia Forsell

inte till något, utan man kan skicka en
intresseanmälan på familjehemsverige.
se och sen komma på ett möte för att
diskutera. Man kan också kontakta
socialtjänsten i kommunen och be att få
prata med någon i familjehemsgruppen.

”Rätt insatser kan göra stor
skillnad för barnen”
–Avsikten ska alltid vara att man går in i
det långsiktigt och att man tänker att man
har utrymme framöver för att ge ett barn
extra tid, fortsätter Victoria Roos. Rätt
insatser kan göra stor skillnad för barnen.

En av socialtjänstens mest grundläggande
uppgifter är att ge barn och unga stöd till
en trygg uppväxt. I det viktiga arbetet är
vård i familjehem en central del. Kvartalets
medarbetare socialsekreterarna Agneta
Nordin, Cecilia Forsell och Victoria
Roos arbetar med att rekrytera, utreda
och stödja familjehem. De arbetar också
med att lyssna på barnens upplevelser
och synpunkter samt att finna vägar att
återförena barnen med sina ursprungliga
familjer. Det är ett svårt och ofta grannlaga
uppdrag där juridik, pedagogik, psykologi
och socialt arbete ska kombineras med
motstridiga starka känslor och ett barnperspektiv. Det är då en trygghet att ha en så
erfaren och kompetent arbetsgrupp som
ansvarar för den verksamheten.

Föreläsning med Hanif Azizi
Hanif vara bara 9 år när han och hans bror skickades från Irak till Sverige. I Sverige växte han upp i olika familjehem med
kulturkrockar och dess konsekvenser. När han var 19 år var han nära att rekryteras till en våldsbejakande organisation.
Hanif såg två val: antingen lämna Sverige för att bli en soldat eller satsa 100% på att bli en del av det svenska samhället.
Han valde att stanna kvar i Sverige. Idag arbetar han som polis i Rinkeby och föreläser för ungdomar, studenter, föräldrar
och yrkesverksamma som vill fördjupa sig i ämnet integration, utanförskap och radikalisering.
Till ungdomar:

Till föräldrar:

Min resa. Från flykting till polis

Min resa. Från flykting till polis

Fritidsgården, 15 april kl. 18.00–19.30

Biblioteket, 28 mars kl. 18.00-19.30
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Länsgemensam socialjour
från 1 mars 2019
En socialjour ger akut hjälp när den
ordinarie socialtjänsten har stängt.
Tidigare har Vingåkers kommun haft
ett samarbete med Katrineholm där
deras sociala beredskap har agerat jour
åt Vingåker. Från och med 1 mars 2019
kommer denna tjänst istället flyttas till
en länsgemensam jour som kommer
bemannas från Eskilstuna. Jouren
kommer finnas tillgänglig efter kontorstid
och nås via 112.

Anhörigstöd
Har du en närstående som på grund av funktionsnedsättning, missbruk, sjukdom eller
hög ålder har behov av ditt stöd? Det kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller
vän och du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.
Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du
befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller
utbildning.
På AnhörigCentrum, Köpmangatan 3, har du möjlighet att delta i olika former av
anhörigstöd. Du har också möjlighet att träffa andra anhöriga som befinner sig i en
liknande situation. Du kan vända dig till Anhörigstödet i förtroende.
Anhörigstödet:
• är kostnadsfritt
• har tid att lyssna på dig

Fortsättning på
Seniormobil-träffarna

• arbetar med respekt för din integritet
• har enskilda stödsamtal med dig om din situation som anhörig, i din
bostad eller på Anhörigcentrum
• kan informera om möjligheter till hjälp och avlösning
• kan förmedla kontakt med biståndshandläggare, frivilligorganisationer
och föreningar
Kontakta Anhörigstödet på 0151-193 70 eller anhorigcentrum@vingaker.se

Väntjänst

Är du senior och har svårt att förstå
och hantera din mobil eller din
surfplatta? Vi visar hur du enklare kan
använda din mobil och surfplatta och
hjälper dig att optimera den efter dina
behov under träffarna på Vingåkers
bibliotek. Välkomna!
Onsdagar kl. 10.30-12.00
Vingåkers bibliotek
Mer info:
biblioteket@vingaker.se

Väntjänst innebär att någon frivilligt och gratis gör något för att hjälpa och glädja en
medmänniska. Utbytet är ömsesidigt och tjänsterna utförs av människor som tycker
att det känns meningsfullt och roligt. Tjänsten riktar sig mot personer över 65 år som
vill komma ut och träffa andra människor genom olika aktiviteter som till exempel
bingospel eller olika kulturinslag. På måndagar mellan kl. 13.00 och 16.00 håller
väntjänstcafét öppet på Köpmangatan 3.

0151-191 90
Har du frågor till väntjänsten eller behöver råd och stöd kan du ringa oss på
0151-101 25 måndagar mellan kl. 13.00-16.00.
Är du intresserad av att vara med och arbeta för de äldre i kommunen?
Kontakta Sara Abrahamsson på 0151-193 70 eller anhorigcentrum@vingaker.se.
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Renoveringen av Säfstaholms slott

Hur vill du
använda biblioteket?

Vingåkers bibliotek ska renoveras. Nu vill
vi veta hur du vill använda biblioteket.
Hur tycker du att biblioteket ska se ut och
fungera?

Under 2019 kommer Säfstaholms slott
genomgå en omfattande renovering.
Visionen är att Säfstaholms slott ska
bli Vingåkersbornas vardagsrum och
besökarnas finrum.
– Det var mycket liv och rörelse på slottet
förr och den känslan vill vi återskapa,
säger Ulrika di Martini Brakel som är
kultursamordnare i Vingåkers kommun.
Vi vill att det ska upplevas som öppet och
tillgängligt för alla.
På det nya, renoverade Säfstaholms slott
kommer det byggas verkstäder på tredje

våningen där den som vill kan ägna sig
åt foto, konst, hantverk, teater, lek med
mera. Slottet kommer att erbjuda en
permanent utställning om hur det såg ut
när greve Gustav Trolle-Bonde levde på
slottet samt flera skiftande utställningar.
Till dessa kommer det ges guidade turer,
både med fysiska och digitala guider.
Några andra förändringar är att turistbyrån förvandlas till souvenirbutik,
en restaurang ska upphandlas, det
kommer finnas detektivjakt för barn och
evenemang kommer att arrangeras både
inomhus och utomhus.

Enkäten tar bara ett par minuter att fylla i.
Skanna QR-koden för att komma direkt
till formuläret. Du hittar den även på
Vingåkers kommuns hemsida, vingaker.
se/kultur-fritid/bibliotek och som fysisk
blankett på biblioteket.

Enkäten går att fylla i till
och med 31 mars.

How would you like to
use the library?
Renovations will soon begin on Vingåker’s
library. We want your opinion on how you
want to use the library.
How would you like the library to look and
function?
The survey only takes a minute to
complete. Scan the QR-code to fill in the
form. On Vingåker’s kommuns homepage

26 mars mellan kl. 14.00 och 16.00 kan du träffa kultursamordnare Ulrika di
Martini Brakel och upplevelsesamordnare Elin Pettersson utanför ICA Cityhallen
i Vingåker. De vill möta medborgarna i Vingåker för ett samtal om vad du tycker

you can find a link to the form vingaker.se/
kultur-fritid/bibliotek or ask the library
staff if you want to fill in a physical form.

att slottet ska innehålla. Vad betyder slottet för dig? Vad vill du se på slottet? Finns
det något som du har saknat? Nu ska tredje våningen öppnas upp och där kommer

The form is available

det att finnas verkstäder. Vilken typ av verkstad skulle du vilja ha där?

until March 31th.
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Boktips
”Blindtunnel”
av Tove Alsterdal

Tove Alsterdal har i många år hyllats som en av Sveriges främsta kriminalförfattare.
Hennes böcker är prisbelönta i flera länder och ges sammanlagt ut på tjugo språk.
Blindtunnel är hennes femte, fristående spänningsroman där hon berättar om Daniel
och Sonja. Daniel har förändrats sedan han förlorade jobbet och letar nu husannonser
där han kommer allt längre bort från Sverige. En dag hittar han en vingård som
verkar nästan obegripligt billig. Sonja går med på att sälja radhuset och lämna Sverige
för drömmen om ett annat liv. Vingården ligger vid en flod, bland böljande kullar i
det som en gång kallades Sudetenland (Tyskland-Tjeckien). Den har stått övergiven i
decennier och vinfälten är övervuxna. När Daniel ger sig på en igenmurad nedgång
till källaren förvandlas deras tänkta livsprojekt till en mardröm där sanningen ligger
farligt nära döden. Sonja blir snart medveten om varför huset saknar speglar.

Bio
Program Vingåkers Bio
www.bioguiden.se
Program Bio Kontrast
facebook.com/biokontrastvingaker

Öppettider under påsk
Vingåkersbadet:
Måndag

15 april

11.00-17.00

Tisdag

16 april

05.45-20.00

Onsdag

17 april

09.00-20.00

Skärtorsdag

18 april

09.00-17.00

Långfredag

19 april

Stängt

Påskafton

20 april

Stängt

Påskdagen

21 april

Stängt

Annandag påsk 22 april

Stängt

Därefter ordinarie öppettider.
Biljett till bibliotekets evenemang

Biblioteket:
Skärtorsdag

18 april

10.00-13.00

Det behövs biljett till samtliga evenemang på Vingåkers bibliotek, även när

Långfredag

19 april

Stängt

evenemanget är kostnadsfritt. Biljetterna släpps två veckor innan evenemanget och

Påskafton

20 april

Stängt

du hämtar din biljett i receptionen på biblioteket. Ring Vingåkers bibliotek för att

Påskdagen

21 april

Stängt

lägga undan biljetter. Det finns cirka 40 platser till varje evenemang så vill du vara

Annandag påsk 22 april

Stängt

säker på att få plats är det bra att vara ute i god tid.

Därefter ordinarie öppettider.
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Vingåkers bibliotek 0151-191 90

Konsertserie med Kulturskolan våren 2019

VIRVLANDE VACKRA VÅR
Musik är magi
Barnkör och dans
Biblioteket i Vingåker

Onsdag 27 mars 16.45

Ta det piano från rock till barock
Ekbackskyrkan

Torsdag 4 april 18.00

April april

Sång och drama
Humlegårdens samlingssal

Tisdag 9 april 18.00

Spelstund

Gitarr och oud
Slottsskolans aula

Torsdag 11 april 18:00

Dansens dag

Spegelsalen Åbrogården

Måndag 29 april 18.00

Musik och dans i gröna sköna maj
Vingåkers biograf

Torsdag 9 maj 18.00

Årets stora blåsevent
med Vingåker Wingband

Blåsafton med elever från Vingåker och Flen
Slottskolans aula

Fredag 24 maj 18.00

EVENEMANG I VINGÅKERSBYGDEN

Mars
22 mars - Länge leve folkparken!
19.00, Vingåkers Folkets park
23 mars - Länge leve folkparken!
18.00, Vingåkers Folkets park
26 mars - Mobilträff för seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek
29 mars - Sagostund på biblioteket
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek
29 mars - Länge leve folkparken!
19.00, Vingåkers Folkets park
30 mars - Gör en tidsresa - åk veteranrälsbuss från 1958!
12.20 , Vingåkers station
30 mars - Länge leve folkparken!
18.00, Vingåkers Folkets park
31 mars - Föreläsning: Den förutsägbare
ledaren - dolda utmaningar i ledarskapet
10.00-12.00, Slottsskolans Aula

April
2 april - Mobilträff för seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek
3 april - BookWorms Grupp 1
16.00, Vingåkers bibliotek
5 april - Fredagsmys för föräldralediga
09.00, Vingåkers biblioteket
5 april - Länge leve folkparken!
19.00, Vingåkers Folkets park

10 april - BookWorms Grupp 2
16.00, Vingåkers bibliotek

27 april - Bakluckeloppis i Läppe
10.00-14.00, Läppe camping

12 april - Sagostund på biblioteket
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek

30 april - Valborgsfirande, Hjälmargården
17.00-22.00, Hjälmargården

12 april - BookWorms Grupp 3
15.00, Vingåkers bibliotek
12 april - Länge leve folkparken!
19.00, Vingåkers Folkets park

Maj
3 maj - Fredagsmys för föräldralediga
09.00, Vingåkers biblioteket

15 april - Prova på Skytte!
10.00-15.00, Vink skyttebana

4 maj - Konsert i Folkparken! FJK och
Double Inn
19.00, Vingåkers Folkets park

15 april - Föreläsning med Hanif Azizi
18.30, Vingåkers fritidsgård

7 maj - Mobilträff för seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek

16 april - Prova på Skytte!
10.00-15.00, Vink skyttebana

8 maj - BookWorms Grupp 1
16.00, Vingåkers bibliotek

16 april - Mobilträff för seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek

10 maj - Sagostund på biblioteket
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek

16-18 april - LAN på fritidsgården
15.00-, Vingåkers fritidsgård

10 maj - BookWorms Grupp 3
15.00, Vingåkers bibliotek

17 april - Harry Potter-LAJV
11.00 Vingåkers bibliotek

14 maj - Mobilträff för seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek

17 april - Harry Potter-dag
10.00-14.00, Vingåkers bibliotek

15 maj - BookWorms Grupp 2
16.00, Vingåkers bibliotek

18 april - Påskparad
10.00-11.00, Tennisparken

17 maj - Fredagsmys för föräldralediga
09.00, Vingåkers biblioteket

19-21 april - SOS Konstrunda samlingsutställning
11.00-17.00, Åbrogården

19 maj - Tipspromenad på Bäverstigen
11.00, Bäverstigen Läppe

6 april - Barnteater ”Frö”
11.00, Vingåkers biblioteket

19-21 april - SOS Konstrunda: öppna ateljéer
19 april 13.00-17.00, Vingåker
20 -21 april 11.00-17.00, Vingåker

6 april - Klädbytardag
12.00-16.00, Vingåkers fritidsgård

23 april - Mobilträff för seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek

6 april - Länge leve folkparken!
18.00, Vingåkers Folkets park

26 april - Sagostund på biblioteket
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek

9 april - Mobilträff för seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek

26 april - Hulting hörna
18.00-19.30, Vingåkers Folkets park

21 maj -Mobilträff för Seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek
24 maj - Sagostund på biblioteket
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek
28 maj -Mobilträff för Seniorer
10.30-12.00, Vingåkers bibliotek
29 maj - BookWorms Grupp 1
16.00, Vingåkers bibliotek
31 maj - Fredagsmys för föräldralediga
09.00, Vingåkers biblioteket

Anmäl ditt evenemang till kommunens evenemangskalender! Evenemangen ska vara av allmänt intresse, lokalt i eller runt Vingåker och öppet för alla.
Vi reserverar
för ändringar
VINGÅKER
FÖR DIGi programmet
NR 1 2019 samt eventuella tryckfel. För anmälan av evenemang samt löpande uppdaterad kalender: www.vingaker.se/evenemang
28 oss

