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“Alla får låna,
allt är gratis
och det är
återbrukad
utrustning”
SID 26

Öppet
hus 15
april hösten 2020
Högre utbildningar
på Viadidakt
I Katrineholm och Vingåker finns Campus Viadidakt som är ett lärcentrum med
lokaler, teknik och service för personer som studerar på eftergymnasial nivå. Dessa
utbildningar
under
på Campus Viadidakt i Katrineholm.
Har
du funderat kan
på attdu
läsaläsa
upp dina
betyghösten
eller vill2020
du
Viadidakts vuxenutbildning i Katrineholm och Vingåker.

veta årets kursutbud? Välkommen till öppet hus hos
Viadidakt vuxenutbildning! Det bjuds på rundvisning av
lokaler, fika och presentation av årets aktuella kurser och

Byggproduktionsledare

yrkesutbildningar. Du kommer att få träffa lärare och veta
mer om hur det är att studera på Komvux, både i Vingåker

Poäng: 430 YH-poäng
Anordnare: KYH yrkeshögskola

och Katrineholm. Viadidakts studie- och yrkesvägledare
finns på plats för att svara på snabba vägledningsfrågor.

Redovisningskonsult
Poäng: 400 YH-poäng
Anordnare: KYH yrkeshögskola

Du kan även träffa andra utbildningsanordnare som
Viadidakt samarbetar med och kan erbjuda kurser hos.

Data center
16.30-18.30
tekniker/ingenjör

Solenergiprojektör
Poäng: 425 YH-poäng
Anordnare: KYH yrkeshögskola

Plats: Kungsgatan 19 i Katrineholm

Poäng: 400 YH-poäng
Anordnare: Plushögskolan

Specialistutbildad
Högre
utbildningar på
Fastighetsingenjör
undersköterska, psykiatri
tekniska system
Viadidakt hösten 2020
Poäng: 415 YH-poäng
Anordnare: KYH yrkeshögskola

I

Vingåker

och

Katrineholm

finns

Campus

Viadidakt som är ett lärcentrum med lokaler,
teknik och service för personer som studerar på

Grundlärare 4-6

eftergymnasial nivå. Dessa utbildningar kan du
läsa under hösten 2020 på Campus Viadidakt i

Poäng:
Katrineholm.

240 HP-poäng
Anordnare: Karlstad universitet

•

Byggproduktionsledare

•

Tekniker/ingenjör datacenter

•

Fastighetsingenjör
system
Medicinsk tekniska
sekreterare

•

Grundlärareprogrammet åk 4-6

Poäng: 400 YH-poäng
Anordnare: Campus Nyköping

•

Medicinsk sekreterare

•

Redovisningskonsult

•

Solenergiprojektör

MER:
• LÄS
Specialistutbildad
undersköterska, psykiatri
VIADIDAKT.SE/CAMPUS

Poäng: 210 YH-poäng
Anordnare: TUC yrkeshögskola

Campus Vingåker/Katrineholm
I både Vingåker och Katrineholm erbjuder Viadidakt
• lokaler
för enskilda
studier
eller i grupp
TEKNIK
OCH
SERVICE
• datorer, skrivare, programvaror, telebildanläggningar
• studie- och yrkesvägledare
• pentry,
caféKatrineholm
och mötesplats
I både
och Vingker erbjuder vi
• tentamensmöjligheter

•

lokaler för enskilda studier eller i grupp

•

datorer, skrivare, programvaror,
telebildanläggningar

•

studie- och yrkesvägledare

•

pentry, café och mötesplats

Mer information

• tentamensmöjligheter.
viadidakt.se/campus

Telefon: 0150-48 80 90
Besöksadress: Kullbergska huset, Bievägen 1B i Katrineholm och
Åbrogården, Storgatan 55 i Vingåker
Mejl: info@viadidakt.se Webb: viadidakt.se/campus
facebook.se/viadidakt
Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinsatser i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Vingåker för dig
Som ni ser har Vingåker för dig fått ett

Tänk vilken förmån vi har att ha

vår bygd för hela Sverige! Det enda

modernare utseende för att mer locka

ett slott nästan mitt i centrum. Jag

som var negativt med evenemanget

till läsning och öka tillgängligheten,

har förstått att slottet inte besöks

var att kyrkan har sin begränsning

jag hoppas att du som jag tycker att

så mycket av våra egna invånare.

av sittplatser, biljetterna gick åt på ett

det är bra. Apropå modernare, om

Förhoppningen nu när slottet slår

par timmar.

du bläddrar vidare kommer du att

upp sina portar är att det ska vara en

kunna läsa om vår nya högstadieskola

plats som kan tilltala fler genom att

Jag avslutar med medskicket att jag

och kulturskola. Jag är så stolt

erbjuda fler aktiviteter utöver konst-

alltid finns för ett samtal, på telefon

över att vi kan erbjuda våra elever

utställningar och även knyta till sig

eller vid ett personligt möte. Du

Sveriges modernaste skola. Det är en

skolan för pedagogisk verksamhet.

kanske har någon idé om vad jag

fantastisk byggnad som ligger i fram-

I skrivandets stund planeras det för

ska skriva om i nästa

kant för att kunna erbjuda en lärmiljö

invigning, jag lovar att det kommer

Vingåker för dig?

som ska fungera för alla. Nu inväntar

att bli en riktigt hejdundrande folk-

Hör gärna av dig.

vi bara fritidsgården som ska färdig-

fest då.

ställas på platsen för gamla C-huset.
Folkfest var det även när Strålande jul
Snart är vi även k lara med

spelades in i vår vackra kyrka. Vilken

renoveringen av Säfstaholms slott.

fantastisk möjlighet vi fick att visa

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Vi har ett resultat från
SCB:s medborgarundersökning!
Under hösten 2019 svarade ett

och att du känner att du kan

lägre än för genomsnittet i landet

antal slumpmässigt utvalda med-

påverka din kommun. Med SCB:s

när invånarna i Vingåkers kommun

borgare i Vingåkersbygden på en

undersökning får kommunen en

bedömer sin hemkommun som en

enkätundersökning från Statistiska

objektiv, opartisk och statistiskt

plats att leva och bo på.

centralbyrån (SCB). Enkäten visar

säkerställd undersökning. Tanken

hur invånarna i Vingåkers kommun

är att i fortsättningen genomföra

De som i störst utsträckning kan

uppfattar Vingåkersbygden 1) som

undersökningen vartannat år, som

rekommendera Vingåkers kommun

en plats att leva och bo på, 2) hur

ett underlag i kommunens arbete.

som plats att leva och bo på är de

kommunens

olika

verksamheter

som bor i kommunens andra tätorter

fungerar och 3) om man upplever att

I denna upplaga av Vingåker för

än centralorten. De upplever till

det är möjligt att påverka kommu-

dig presenteras hur invånare i

exempel att de har bättre fritids-

nala beslut och verksamheter.

Vingåkersbygden ser på Vingåkers

möjligheter än vad de i Vingåkers

kommun som en plats att leva och

centralort upplever.

Vi som arbetar i organisationen

bo på, så kallat nöjd-region-index,

i Vingåkers kommun arbetar för

övriga

att du som invånare ska trivas

presenteras i kommande nummer.

i

kommunen,

pengar

att

används

dina
på

delar

i

undersökningen

skatte-

bästa

sätt

De som har bott i kommunen i tre
till fem år rekommenderar hellre
kommunen än de som bott här både

Resultatet

i

undersökningen

är

kortare eller längre tid än så.

I Vingåker för dig nummer 2 presenteras resultatet för
hur kommuninvånarna ser på kommunens verksamheter.
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Hur jobbar kommunen
med de här frågorna?
För att bland annat stärka självbilden
i Vingåkersbygden arbetar kommunen med:
•

varumärket Vingåkersbygden: Hela Vingåkersbygden är
landsbygd – och det är vi stolta över.

•

visionen att bli Sveriges smartaste landsbygd. Det innebär 		
att vi tar tillvara på våra resurser och styrkor och skapar nya,
innovativa lösningar för ett bättre liv.

•

att skapa framtidstro för Vingåkersbygdens barn och ungdomar.
Vi bygger ny högstadieskola, kulturskola, förskola samt till hösten
ny fritidsgård.

•

att skapa lokala mötesplatser, till exempel Tennisparken och
det nya Digidelcentret i biblioteket.

•

att stärka kulturmiljön – som en del i arbetet med den nya 		
översiktsplanen lyfter vi de värden som finns i Vingåkersbygden.
Säfstaholms slott renoveras och öppnas upp för föreningsliv
och allmänhet.

•

att ta fram en natur- och friluftsstrategi, för att säkerställa och 		
tillgängliggöra de gröna värden som finns runt om i Vingåkersbygden.

•

upplevelser, som exempelvis konserten Strålande jul i december.

•

att skapa förutsättningar för och utveckla näringslivet.

•

att det ska vara lätt att etablera sig i Vingåkersbygden.
Exempelvis listar vi på vingaker.se tillgänglig mark som kan bebyggas.

•

stödja lokalt engagemang så att det ska vara enkelt för människor
runt om i Vingåkersbygden att utveckla platsen de bor på.

•

att Vingåkersbygden ska vara en plats där alla känner sig
trygga, välkomna och integrerade i samhället.

Om undersökningen
SCB genomförde undersökningen 23 augusti
till 4 november 2019
800 personer mellan
18 och 84 år tillfrågades
272 av 290 kommuner har
genomfört undersökningen
sedan 2005
135 kommuner
deltog 2019
Vingåkers kommun har
deltagit i undersökningen
2013, 2015 och 2019
Undersökningarna
i sin helhet finns på
www.scb.se
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Nominering Future and welfare
Vingåkers kommun är en av tretton kommuner som är

och juryn består av representanter från Sveriges

nominerade till Årets Kommunala Innovation 2020!

Kommuner och Regioner, danska Center for Offentlig

Utmärkelsen premierar den kommun som har skapat

Innovation samt näringslivet.

goda förutsättningar för innovation som har bidragit till
nya lösningar och betydande skillnad för medborgare
och verksamhet.
Vingåkers kommun är nominerade utifrån projektet
Kompetensförsörjning och Vingåkers kommun som
attraktiv arbetsgivare. Projektet har bidragit till en
förbättring av rekryteringsprocessen och kandidatupplevelsen, mer fokus på kompetensförsörjning och att
marknadsföra kommunen för att attrahera och behålla
personal till kommunens verksamheter.
Sedan projektet startade 2017 har det uppmärksammats
som mycket lyckat både ifrån verksamheter och
kandidater. Arbetet har bidragit till en högre andel
behöriga

sökande

till

kommunens

annonserade

tjänster, ett tydligt och starkt arbetsgivarvarumärke samt
förenklade och effektivare rekryteringsprocesser.

Vingåkers kommun är en av tretton
kommuner som är nominerade till
Årets Kommunala Innovation 2020!

Korandet av vinnaren går av stapeln 5-6 mars i Malmö

Använd även sorteringsguiden på
vår hemsida sormlandvatten.se.

Sorteringsguide för hushållsavfall
Farligt avfall lämnas
året runt på en återvinningscentral eller till
miljöbilen under en
vecka i augusti.

Matavfall och brännbart
ska slängas i kärlet för
hushållsavfall.
Sörmland Vatten
ansvarar för insamling
och behandling av
hushållsavfall.

Sörmland Vatten
ansvarar för insamling
och behandling av
hushållens farliga avfall.

Matavfall

Restavfall

Förpackningar och tidningar
ska slängas på din närmaste
återvinningsstation.
49-119
49-116

49-120

Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Metallförpackningar
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Glasförpackningar
ofärgade och färgade

Tidningar/returpapper

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för
insamling och återvinning av
förpackningar och tidningar.

Registrera din brunn
och få ett bättre skydd
Nu finns det en ny möjlighet för er med privat
eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med
information för bättre beredskap mot vattenbrist.
De senaste årens torka har för många privata
brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och
kanske också problem med vattenkvaliteten. För
att kunna förbereda utsatta områden för framtida
situationer med vattenbrister och planera den
lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha
tillgång till lokal information om vattensituationen
och vattenkvalitet i brunnar.
Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter
om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar.
Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos
Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det
går att rapportera information både för brunnar
som redan finns i arkivet och för nya brunnar.
Brunnsarkivet används idag för att lokalisera
brunnar

som

kan

påverkas

av

ändringar

i

översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till
nya brunnar i samma område. Om inte brunnen
finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att
brunnen förbises i till exempel ersättningsärende,
hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller
energibrunnar i närheten, eller i beräkning av
tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad
brunn har också större möjlighet att skyddas av
räddningstjänsten vid en miljöolycka.

AVSTÄNGD PARKERING
Första veckan i april
(vecka 14, 30 mars–5 april)
kommer parkeringen under
bron stängas av för uppmålning
av parkeringsplatser.
Målningen är väderberoende
men kommer öppnas upp
så fort målningen är klar.

Genom

att

som

enskild

brunnsägare

lämna

in information om vattnets kvalitet och/eller
kvantitet, eller information om brunnens existens,
får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni
medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist
inom området och för hela Sverige.

Registreringen av din brunn sker genom
att fylla i ett e-formulär på www.sgu.se

Kontakt

Pontus Lindström
Miljöchef
pontus.lindstrom@vingaker.se
0151-193 84
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Översiktsplan
Ett övergripande projekt har startats upp för att hålla ihop arbetet med att ta fram en ny reviderad översiktsplan för
Vingåkers kommun. Projektets första delmål kommer att vara att ta fram ett förslag till översiktsplan att samråda
kring.
START

TA FRAM FÖRSLAG

SAMRÅD

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE

FÄRDIG PLAN

Genom ett annat projekt; Natur- och friluftsstrategin, arbetar vi med att måla upp kommunens gröna infrastruktur
som utgör ett viktigt underlag för arbetet med det övergripande projektet kring översiktsplanen. Grön infrastruktur
är ett nätverk av mer eller mindre naturliga områden som tillhandahåller olika ekosystemtjänster på motsvarande
sätt som exempelvis vägar, avlopp och elnät tillhandahåller andra typer av tjänster. Ekosystemtjänster är alla
produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.
Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel. De mer synliga ekosystemtjänsterna,
som till exempel träråvara, är ofta beroende av andra tjänster som inte är lika synliga, till exempel näringsreglering
och naturlig vattenreglering.
Genom att arbeta med grön infrastruktur kan vi långsiktigt säkerställa att det till exempel finns möjlighet till jord- och
skogsbruk för att försörja oss, ren luft att andas och att det finns möjligheter till friluftsliv. Den gröna infrastrukturen
är också tänkt att utgöra en viktig del av skyddet mot de förväntade effekterna av den globala uppvärmningen.

Exempel på vad
ekosystemtjänsterna bidrar med
•

Studier visar att barn som går på
förskolor med gröna utegårdar har bättre
motorik, högre koncentrationsförmåga
och färre sjukdagar.

•

Hela 90 procent av den C-vitamin som
människan äter och lever av kommer från 		
grödor som är beroende av insektspollinering.

•

Humlor, bin och blomflugor har
tillsammans en nyckelroll för större, jämnare
skördar med bättre kvalitet för äpplen,
jordgubbar och oljeväxter.

•

I jämförelse mellan enbart asfalterade ytor och

		 asfalterade ytor med träd rinner drygt 60
procent mindre regnvatten av från asfalterade 		
ytor med träd.

Läs mer om grön infrastruktur på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur
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Detaljplaner
Del av kvarteret Eric Soop, Vingåkers tätort
Ett upphävande av en tomtindelning för en del av ett kvarter mellan Slottsgatan och Bondegatan i Vingåkers tätort
har g jorts för att kunna dela tomterna i området genom lantmäteriförrättning. Detaljplaneändringen vann laga kraft
2019-10-16. Laga kraft är en juridisk term som innebär att beslutet inte längre kan överklagas.
PLANSTART

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

Säfstaholms slott med omnejd
Arbetet med att ta fram en detaljplan för området vid Säfstaholms slottspark pågår. Det övergripande syftet med
detaljplanen bygger på Vingåkers kommuns vilja att forma en levande park som tillför nya värden i Vingåker samt
att långsiktigt säkerställa möjligheten att uppleva Säfstaholms slott och slottsparkens historiska värden. Möjligheter
för ny bostadsbebyggelse i området ses också över i samband med planarbetet.
En övergripande utredning av naturvärden i området har g jorts och efter det har en inventering av tjockskalig
målarmussla g jorts i Vingåkersån. Musslorna är känsliga för att vattnet slammar igen men även för försurning
och övergödning. Eftersom de är beroende av värdfiskar
för fortplantning, behövs också fiskar för att

Det svenska namnet målarmussla
kommer av att tomma skal har använts
som färgskålar av konstnärer.

musslorna ska kunna leva vidare. Skapar vi en
miljö som musslorna trivs i, så ger de med andra
ord också oss människor mervärde.

Fler inventeringar är att vänta under året. Just nu pågår en kulturmiljöutredning och en trafikutredning är på gång.
Det förs även dialog med intressenter i området. Förhoppningen är att kommunen ska ha samlat tillräckligt med
underlag för att kunna ta fram ett förslag till detaljplan för samråd innan sommaren. Samrådet är till för att samla
in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att ha möjlighet att överväga dessa i ett tidigt
skede av detaljplanearbetet.
PLANSTART

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

Marmorbyn, sydöstra delen
Ett förslag till detaljplan för del av Gropptorp 1:43 med flera har varit ute för samråd under perioden
2019-10-21–2019-11-11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny villabebyggelse i södra Marmorbyn och att öka
kommunens tomtreserv. Planområdet består av ett område med cirka 25 nya tomter öster om väg 591, som en direkt
fortsättning på Marmorbyn åt sydost.
Synpunkterna som kommit in under samrådet håller på att sammanställas och parallellt kommer ett nytt
granskningsförslag att arbetas fram.
PLANSTART

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT
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Informationssäkerhet
En stor del av dagens information
hanteras

digitalt,

till

•

eller kortuppgifter till någon som efterfrågar dem i e-post, sms eller telefon.

exempel

handlar vi på nätet och utför
bankärenden. Det är viktigt att
du är medveten om riskerna detta
kan medföra och lär dig att hantera
din information på ett säkert sätt.
Till stor del handlar informations-

•
•

ingen får tillgång till dina konton

Tillåt inte webbsidan eller appen du använder för att handla att spara 		
dina person- och kortuppgifter.

•

Behöver du spara dina kortuppgifter kopplat till en smart enhet, använd 		
ett kreditkort eller annat betalkort som inte är kopplat till ditt lönekonto.

•

information och över vem som
ska få tillgång till den. Se till att

Använd bankens säkerhetslösning för dina bankkort.
Spärra för internetköp och öppna kortet när du vill handla på nätet.

säkerhet om ett säkert beteende
– att ha kontrollen över sin

Se upp för så kallade barnbarnsbedragare – lämna aldrig ut dina koder 		

Har olovliga köp gjorts eller har du förlorat ditt bankkort,
kontakta omedelbart din bank, spärra kortet och gör en polisanmälan.

•

Förvara alltid ditt kort säkert i stängd väska eller i stängd ficka.

genom att aldrig dela med dig
av

inloggningsuppgifter

eller

lösenord. Till höger finns några
tips på hur du kan tänka för att
skydda dina betalkortsuppgifter.
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Mer information
Dinsakerhet.se

Årets
krisberedskapsvecka 11-17 maj

Checklista hemberedskap

Välinformerade och engagerade
människor är en viktig tillgång vid
en samhällskris. Därför genomför
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) den årliga
Krisberedskapsveckan
med

tillsammans

kommuner,

frivillig-

organisationer och länsstyrelser.
Om

det

blir

ett

långvarigt

strömavbrott eller någon annan
allvarlig

störning

i

samhället

behöver du på egen hand kunna
tillgodose grundläggande behov
som vatten, mat och värme när
samhällets service och tjänster inte
fungerar som vanligt. Du behöver
också kunna kommunicera med
andra och få information från
media och myndigheter vid en
kris. Med rätt förberedelser kan du
klara en besvärlig situation bättre,
oavsett vad som har hänt.

Föreläsning om
krisberedskap
Måndag 11 maj,
18.30-20.00, Åbrogården
Onsdag 13 maj,
18.30-20.00, Läppe

Kontakt

Hanna Mehaj
Säkerhetsstrateg
hanna.mehaj@vingaker.se
0151-193 16
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SAMHÄLLE

Uppföljning medborgarlöften 2019
Polisen hade i medborgarlöftet för 2019 lovat att utföra

med dem, se och synas, och vara en närvarande vuxen.

minst 100 trafikkontroller med 20-minutersmetoden

Trygghetsvandrarna upplever att de har haft mycket bra

i tätorten Vingåker. Under 2019 genomförde polisen

dialog med ungdomar och att deras närvaro har minskat

178 trafikkontroller i Vingåkers kommun. 130 av dessa

ungdomarnas dåliga uppförande. Gruppen kommer

kontroller genomfördes inne i tätorten. Polisen har

under våren att fortsätta med trygghetsvandringar

i tätorten rapporterat 93 trafikbrott under 2019 och

på fredagar och lördagar klockan 20.00 och vandra i

utfärdat totalt 409 ordningsförelägganden i kommunen.

Sävstaområdet och Tennisparken till klockan 22.00.

Trafikstörningar i tätorten är det område som Vingåkers
medborgare lyft som ett problem i dialogen och

Gruppen kommer under
våren att fortsätta med
trygghetsvandringar
på fredagar och lördagar

därmed det område som också valts ut för löftet. Som
ett resultat av detta har Vingåkers kommun infört
hastighetssänkning till 30 och 40 km inom tätorterna.
Kommunen har även arbetat med avsmalning och
placering av väghinder på vissa vägsträckor inom vissa
områden för att skapa säkrare trafikmiljö. Vidare har
det även genomförts synlig parkeringsmarkering vid
parkeringsplatsen vid ICA under våren 2019.

Under 2019 genomfördes trygghetsvandring i Läppe tillDen anmälda brottsligheten i tätorten har ökat med 4,3 %

sammans med Polisen och medborgare. Deltagarna har

jämfört med 2018, till stor del på grund av den höga

fokuserat på trafikhastigheten som är ohållbar i Läppe

polisnärvaron. Under 2019 anmäldes 650 brott i tätorten.

samt på gång- och övergångställe, busshållsplatser för
skolelever, trafikskyltar, belysning, träd- och buskar

I juni 2019 startades projektet Trygghetsvandrare.

som skymmer sikten samt mörka områden till och från

Gruppen

förskolan och busshållplatsen.

trygghetsvandrare

har

trygghetsvandrat

fredagar och lördagar sedan uppstarten. Syftet med
trygghetsvandrare

en

Målet är att kommunen och Polisen tillsammans med

tryggare miljö för ungdomar och andra samhälls-

är

att

påverka

och

skapa

andra aktörer ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers

medborgare. De ska vara ett stöd för ungdomar, prata

kommuns invånare.

RIB - räddningspersonal i beredskap
Är du intresserad av att skapa trygghet och säkerhet i samhället, där
du bor eller arbetar? Som räddningspersonal i beredskap (RIB) är du
en viktig resurs i samhället och en tillgång i säkerhetsarbetet på ditt
jobb. Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) söker nu personal till
stationerna i Vingåker och Högsjö.

Läs mer om hur det är att arbeta som brandman på:
blideltidsbrandman.nu

Mer information

Patrik Mannsbart
Chef RIB
patrik.mannsbart@vsr.katrineholm.se
0150-576 47
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Möte för trafiksäkerhet
Lagar kring A-traktor
I lagtexten, 4 kap 33§ Vägverkets föreskrifter
om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd
till motorredskap klass II, framgår att
A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta
konstruktiva hastighet uppgår till högst 30
km/h på horisontell väg. Ombyggnaden ska
vara så konstruerad och utförd att det endast
med stor svårighet går att öka A-traktorns
högsta konstruktiva hastighet.
Framförs en A-traktor vars konstruktiva
hastighet är ändrad och föraren endast har
AM- behörighet så kan denne bli misstänkt
för olovlig körning. Föraren riskerar att dömas
för olovlig körning med böter och spärrtid på
körkortet samt indraget körkortstillstånd.
Vid misstanke om brott kommer även en
flygande inspektion att utföras vilken kan
innebära att A-traktorn måste inställas för
en kontroll/registreringsbesiktning.
Den 23 januari hölls ett möte på Åbrogården kring
trafiksäkerhet och regler kring EPA- och A-traktorer.
Mötet blev välbesökt med 50-talet personer varav
15-talet ungdomar. Övriga deltagare var bland annat
föräldrar, boende som störs av denna trafik samt
kommunala tjänstemän och politiker.
Trafikpolisen informerade om regelverk och svarade
på frågor. Ungdomarna berättade att de har ett
motorintresse och träffas för att umgås. Det framfördes
önskemål om plats där de skulle kunna träffas utan
att störa. En arbetsgrupp utformades med representanter av fem ungdomar, tre föräldrar och en politiker.
Arbetsgruppen ska undersöka om möjligheterna till att
möta upp önskemålet. Boende framförde sin syn på det

Många av dessa fordon är registrerade på
föräldrar eller andra vuxna:
– Om A-traktorns konstruktiva hastighet
överstiger tillåtna 30 km/h så kan man som
ägare bli misstänkt för brottet ”tillåtande av
olovlig körning”, vilket kan bli straff med dagsböter som följd och spärrtid på körkortet samt
indraget handledartillstånd.
När det gäller så kallat ”strögande”, att man
färdas fram och tillbaka alternativt runt-runt
i samhället, utan något mål med färden, kan
man bli bötfälld av polisen för onödig och
störande körning med motordrivet fordon i
bostadsbebyggelse. Ordningsboten är 1000
kr.

åkande med fordonen som är störande. Det har förekommit utpekanden av fordon på sociala medier vilket
ungdomarnas önskemål var att – kom och prata med oss
istället.
Med önskan om ökad förståelse och trygg trafik i
Vingåker!
Pirjo Svegréus
Områdespolis
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NÄRINGSLIV & ARBETE

Steget Till Eget
NyföretagarCentrums starta egetutbildning ger grundläggande information
som är relevant för dig som nyföretagare.

NyföretagarCentrum
Rådgivning om
företagande

Utbildningstillfällen våren 2020

För dig som funderar på att starta ett företag, nyligen har

Affärsplan – Bolagsformer & Verksamt.se
Onsdag 22 januari, torsdag 20 februari,
onsdag 25 mars, onsdag 22 april
• Tydlighet kring bolagsformer
• Alla rubriker för en komplett affärsplan
• Verksamt.se

det funkar att starta och driva ett eget företag så finns

Ekonomi – Budget & bokföring
Onsdag 29 januari, onsdag 26 februari,
onsdag 1 april, onsdag 29 april
• Resultat och likviditetsbudget
• Hur ska jag sköta min bokföring
Trygghet – Försäkringar & Moms
Torsdag 6 februari, torsdag 4 mars,
onsdag 8 april, onsdag 6 maj
• Försäkringar
• Trygghet
• Moms
Marknadskommunikation –
Marknadsföring, Sälj & GDPR
Onsdag 12 februari, torsdag 19 mars,
torsdag 16 april, torsdag 14 maj
• Idéer och inspiration
• Sociala medier
• Målgrupp och planering
• GDPR

Föreläsare:
Thomas Lövgren samt gästföreläsare
Tid:
Klockan 17.00–20.00.
Plats:
Näringslivscentrum,
Trädgårdsgatan 1, Katrineholm,
ingång från baksidan mot järnvägen.
Anmälan:
nyforetagarcentrum.se/
katrineholm/utbildning
Utbildningen är kostnadsfri.
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startat ett företag eller helt enkelt bara är nyfiken på hur
NyföretagarCentrum Västra Sörmland i samarbete med
Vingåkers kommun.
NyföretagarCentrum

anordnar

bland

annat

en

utbildning, Steget Till Eget, som ger dig en bra grund
till hur man startar och driver ett företag. Läs mer om
utbildningen i annonsen till vänster.
På NyföretagarCentrum kan du också boka individuell
rådgivning i Vingåker, där din företagsidé och ditt
företag får fullt fokus. Rådgivningen är kostnadsfri samt
med full sekretess.
Du kan boka plats på utbildningen och/eller tid för
individuell rådgivning på www.nyforetagarcentrum.se/
katrineholm. Skulle du önska en annan tid än de som
går att boka eller har några andra funderingar är du
välkommen att höra av dig.

Verksamhetsansvarig
och rådgivare i Vingåker
Thomas Lövgren
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
070–312 82 37
NyföretagarCentrum Västra Sörmland
Trädgårdsgatan 1 (AVA Huset)
641 80 Katrineholm
nyforetagarcentrum.se/katrineholm

Företagsbesök
I Vingåkers kommun värnar vi om våra lokala företagare.
Företagsbesök

hjälper

till

att

förankra

relationen mellan

Vill ditt företag ha besök?

kommunen och företagarna. Näringslivsansvarig i Vingåkers
kommun försöker få till flera besök i månaden för att stärka
och skapa nya kontakter med företagare som är verksamma i
kommunen. Ett besök kan till exempel handla om att visa upp sin
befintliga verksamhet, belysa nya projekt och idéer, lyfta åsikter
eller diskutera förslag på samarbeten.

Kontakt

Susanna Oom Samuelsson
Näringslivsansvarig
susanna.samuelsson@vingaker.se
0151-192 70, 070-334 46 12

På www.vingaker.se/foretagsbesok kan du läsa mer om företagsbesöken som görs under året.

Nya företagare i Vingåker!
Två andra nya företagare på orten är Lovisa
och Kim Rengman som har startat företaget
Kammarstugan. Företagsidén blev till på grund
av deras stora intresse för hästar och jakt.
De erbjuder kläder och tillbehör inom hästsport,
jakt och fritid. Idag finns företaget på Facebook
och Instagram men planen är en webbshop och
en fysisk butik på gården.

2019 startades 34 företag i Vingåker.
En av våra nya företagare på orten är Christian
Holen med sin firma Holen Osteopati. I januari
flyttade han in i nyrenoverade lokaler på
Trädgårdsgatan 3 i Vingåker där han finns på
plats 3-4 dagar per vecka. Christian är för många
ett bekant ansikte då han är född och uppväxt på
orten. Han har genomgått en 4-årig utbildning på
Osteopathögskolan i Göteborg.
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BARN & UTBILDNING

Börja årskurs 7
i nya Slottsskolan!

I januari 2020 slogs portarna upp till nybyggda
Slottsskolan 7-9 och välkomnade skolans allra första
elever. Om du ska börja årskurs 7 till hösten har du
möjlighet att vara en av dem som går på kommunens
nya, moderna skola. Skolan är skofri, korridorsfri
och har en stor öppen ljusgård samt varierad och
stimulerande studiemiljö. Under samma tak finns
Kulturskolan med sitt kursutbud inom bland annat
musik, dans och drama. Hösten 2020 kommer även
fritidsgården att inrymmas i skolans lokaler. Utomhus
är det planerat för bland annat parkour/utegym, basketplan, scen med amfiteater, kompisgungor och grönytor
med sittplatser.
Alla elever som bor i Vingåkers kommun och ska
börja årskurs 7 till hösten får automatiskt en plats på
Slottsskolan 7-9. Det betyder att du som vill gå i
Slottsskolan 7-9 inte behöver göra ett aktivt val för att gå där.
Om du vill välja en annan skola 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 även få den utskriven till dig i din skolas
expedition eller i kommunhusets reception.
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Tack till alla
som besökte
Slottsskolan 7-9:s
öppet hus!

Lärarrekrytering
Ute på skolorna har vårterminen just kommit igång

avgångar, intern rörlighet och kanske främst om de

och det kan kännas avlägset att tänka på hösten redan,

tjänster som idag innehas av obehöriga lärare. Hur

men för Stina Bengtsson som arbetar som rekryterings-

många elever som beräknas vara inskrivna på skolorna

samordnare i kommunen har planeringen för rekry-

avgör också hur många tjänster som ska utannonseras.

teringen av lärare till nästa läsår redan startat. Förra

Annonserna beräknas komma ut under vecka 9 och

året inleddes annonseringen efter behöriga lärare redan

efter det inleds några intensiva veckor med urval och

i februari och resultatet blev gott, med fler sökande på

intervjuer.

alla tjänster och Vingåkers kommun ökade sin lärarbehörighet från 40 % till 60 %.

Förvaltningschef Anders Danielsson är positiv inför
höstens rekrytering.

– Det är flera faktorer som har spelat in, men att vi

– Förra årets rekrytering gav ett bra resultat men

kom igång så tidigt var helt klart en av anledningarna

vi tar ett krafttag i år för att nå full behörighet. Vi

som jag ser det, säger Stina. Vi kom ut tidigt med våra

kommer bland annat att gå ut direkt till alla studenter

annonser och vi var snabba med att knyta kontakt med

på högskolor och universitet runt omkring oss för att

kandidaterna som sökte.

göra dem uppmärksamma på att vi finns. Jag tror starkt
på att trenden har vänt. Rikssnittet för behöriga lärare i

Rektorerna gör just nu en översyn av vilka tjänster som

kommuner i Sverige ligger på 73 %. Det vill vi slå men vi

man kommer ha ett behov av att annonsera ut och vilka

satsar högre än så.

kompetenser som söks. Det handlar både om pensions-
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BARN & UTBILDNING

Vårterminen 2020
Sportlov vecka 8 (17-21 februari)
Studiedag 4 mars
Påsklov vecka 15 (6-9 april)
Helgdag 1 maj
Helgdag 21 maj
Lovdag 22 maj
Skolavslutning 5 juni

Höstterminen 2020
Skolstart 18 augusti
Studiedag 9 september
Studiedag 29 september
Höstlov vecka 44 (26-30 oktober)
Terminsavslut 18 december

Vårterminen 2021
Skolstart 11 januari
Sportlov vecka 8 (22-26 februari)
Studiedag 3 mars
Påsklov vecka 14 (6-9 april)
Helgdag 13 maj
Lovdag 14 maj
Skolavslutning 11 juni

Dags att ansöka om skolskjuts,
elevresor samt bidrag för
kommande år
Blanketter för skolskjuts, elevresor och bidrag hittar du på
minasidor.vingaker.se

När ska ansökan vara inne?
Grundskolan 30 april
Gymnasiet åk 2-3 30 april
Gymnasiet åk 1 30 maj (utgå ifrån ditt förstahandsval i din ansökan)

KOM IHÅG!
Behåll ditt busskort varje år.
När du har fått din ansökan beviljad
aktiveras kortet igen inför det nya läsåret.
Mer information

vingaker.se/skolskjuts-och-elevresor
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Vingåkers kommun
Linjetrafiken går på avslutningsdagen enligt tidtabellen.
Skolbilen går som vanligt på morgonen till skolan, men om man önskar
skolbil hem 13.00 måste detta meddelas senast 31 maj till transportören.

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 transportören.

Slottsskolan 7-9

Fredag 5 juni
Västra Vingåkers kyrka
08.00 eleverna går
gemensamt till kyrkan
08.20 ceremonin börjar
09.30 föräldrar och anhöriga
tar emot eleverna när de
kommer ut ur kyrkan

Slottsskolan F-6

Fredag 5 juni
Västra Vingåkers kyrka
10.30 samling för
eleverna i skolan
11.00 ceremonin börjar

Sävstaskolan

Fredag 5 juni
Skolgården
10.00 skolavslutning börjar

Transportör skolbil
Knarsta Åkeri AB
0151-55 11 00
skolbil@telia.com

Förskola
Vingåkers kommuns förskolor har öppet vardagar under hela året. På
sommaren när många familjer har semester är verksamheten öppen
på en förskola i centralorten för dem som behöver barnomsorg. Barn

Marmorbyns skola

Skolavslutningar vårterminen 2020

5 JU
Skolskjuts
NI
skolavslutningen

Fredag 5 juni
Skolgården
09.45 eleverna samlas
på fotbollsplanen.
10.00 skolavslutning börjar
Vid regn hålls avslutningen
inne i idrottshallen.

Högsjö skola

Fredag 5 juni
Kvarnängsparken
09.00 skolavslutning börjar

som går i allmän förskola är lediga när skolan har sina lov.
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.

Planering- och utvärderingsdagar 2020
Förskolan är stängd för utvecklingsdag 8 juni och planeringsdag
17 augusti. Förskolan kommer också att vara stängd för en

Kontakt

Barn- och utbildningskansliet
Parkvägen 8
643 80 Vingåker
bou@vingaker.se

utvecklingsdag under hösttermin 2020. Meddela personalen på er
förskola om ni behöver barnomsorg av kommunen under den dag
förskolan är stängd.

Begränsat öppethållande av förskolor under juli 2020
Vecka 28, 29 och 30 är all verksamhet förlagd till Äppellundens

Skolhandläggare
0151-191 48

Gymnasiehandläggare
0151-191 49

förskola. Alla övriga förskolor håller då stängt.

NR 1 2020

VINGÅKER FÖR DIG

19

OMSORG & STÖD

Fixarmalte

E-tjänster i
socialförvaltningen

Fixarmalte heter i verkligheten

Inom socialförvaltningen i Vingåker arbetar vi för att underlätta för

Lars-Ingvar Hjelm och jobbar som

medborgarna genom att bland annat skapa nya e-tjänster. Just nu pågår

brandman på Västra Sörmlands

arbetet med att införa en e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd.

Räddningstjänst. Du som är över 65

E-tjänsten förenklar för medborgaren som kan fylla i ansökan via dator, mobil

år eller funktionshindrad kan kost-

eller surfplatta. E-tjänster effektiviserar även handläggningen av inkommande

nadsfritt få hjälp med sådant som

ärenden vilket leder till att handläggarna får mer tid för medborgarna.

kan innebära en risk för olyckshändelser exempelvis genom att du

På minasidor.vingaker.se f inns i dagsläget följande e-tjänster inom

faller. Det kan vara sysslor som

socialförvaltningen:

•

hänga upp gardiner och lampor

•

byta glödlampor

•

bära möbler inomhus

•

sätta upp och byta batterier i

•

Ansökan om bistånd eller service
Innehåller både ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insats
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utifrån
SoL kan du ansöka om hemtjänst, boendestöd, dagvård, korttidsboende,
mattjänst, trygghetskamera och trygghetslarm. Inom LSS kan du ansöka om

brandvarnare

personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse och bostad

andra liknande uppgifter

med särskild service.

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Fixarmalte gör inte sådant som
kräver

hantverkskunnande

som

Här kan du ansöka om både färdtjänst och riksfärdtjänst.

elarbeten, rörmokeri och liknande

Anhörigstöd

och inte heller snöskottning eller

Här kan du som är i behov av att få kontakt med Anhörigcentrum skicka in

trädgårdsskötsel. I samband med

en intresseanmälan.

besöket
en

kan

enkel

Fixarmalte

göra

säkerhetskontroll

av

LOV, valfrihet att välja utförare

bostaden.

Här kan du som är över 80 år ansöka om serviceinsatser utan biståndsbeslut.

Du som är pensionär kontaktar

Serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem - LOV

själv

Här kan du välja utförare av biståndsbedömda insatser.

Fixarmalte

på

telefon

073-814 29 72 för att avtala tid.
Han nås alla dagar mellan klockan

Språkvän

8.30-15.00

Här kan du skicka in en förfrågan om att bli eller få en språkvän.

och

utför

arbets-

uppgifter i Vingåkers kommun på
måndagar och torsdagar.
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Du hittar e-tjänsterna på minasidor.vingaker.se

Utdelning av sociala fondmedel

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att avveckla de fonder som
hanteras av Socialnämnden. Det finns nu en fond kvar, Bondesson i Vannala
donationsfond,

där ändamålet är att ge stöd till enskilda behövande

personer/familjer i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut innebär att alla medel som finns i fonderna ska
delas ut. Det är för närvarande cirka 225 000 kronor kvar i Bondesson i

Vad tycker
du om din
äldreomsorg?

Vannala donationsfond. Från denna fond kan enskilda behövande i
Vingåkers kommun söka bidrag. Med behövande menas exempelvis

I april är det åter dags för Social-

personer som är äldre, sjuka eller har en funktionsnedsättning, stor

styrelsens årliga enkät till alla som

försörjningsbörda, låga inkomster eller personer som vårdar anhöriga.

har äldreomsorg i form av särskilt

Ansökan ska utöver personuppgifter även innehålla en redogörelse över

boende

föreliggande behov, kostnaderna för dessa samt motiv till ansökan. En kopia

på enkäten är mycket viktiga för

av din senaste inkomstdeklaration ska bifogas din ansökan. Ansökningarna

att utveckla en bra äldreomsorg.

hanteras löpande.

Resultaten redovisas bland annat i

eller

hemtjänst.

Svaren

Öppna jämförelser och Äldreguiden
Kriterier för ansökan om medel ur

som

båda

Bondesson i Vannala donations-

internet.

finns

tillgängliga

på

fond är att den sökande:

•

ska vara folkbokförd i
Vingåkers kommun

•

ska vara myndig eller ha
förmyndares godkännande

•

Ansökningsblanketten
hittar du på
minasidor.vingaker.se
Blanketten heter Ansökan
om sociala fondmedel.

ska inte ha ekonomisk möjlighet

2019 var 91 % av brukarna mycket
eller ganska nöjda med sin hemtjänst.
Av de få på särskilt boende, Ekgården
och Humlegården, som svarade på
enkäten var det däremot bara 57 % av
brukarna som var mycket eller ganska
nöjda med sitt särskilda boende.

att själv svara för de behov som
ansökan avser. Det åberopade

Det är värdefullt att många svarar på

behovet ska heller inte

enkäten och vi hoppas att vi i år får

kunna tillgodoses genom
socialförsäkringssystemet, 		
biståndsbeslut eller på annat
sätt genom offentliga medel.

Ansökan skickas till
Vingåkers kommun
Socialnämnden
643 80 Vingåker

fler som svarar. En del brukare kan
behöva lite stöd av en anhörig men
det är viktigt att det så långt som
möjligt är den äldres synpunkter som
fylls i.
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Dina rättigheter

Har du hjälpmedel
Hjälpmedel som man får för att klara av sin vardag

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna –

hemma efter sjukdom, skada eller bestående funktions-

judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar

nedsättning är lån från hjälpmedelscentralen oavsett

– så har du stärkta rättigheter på flera områden.

om du har fått dem på sjukhuset, vårdcentralen eller
kommunen.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
innebär i korthet att du har följande rättigheter:

Om du har lånat ett eller flera hjälpmedel har du ansvar
för kontinuerlig skötsel och rengöring under låne-

•
•

All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för

perioden. Hjälpmedlet är ett personbundet lån och får

att skydda och främja ditt språk och din kultur.

inte överlåtas till annan person. Misskötsel av hjälp-

Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur
och sitt språk.

•

Du har rätt att få information om vad lagen innebär
för dig av vissa statliga förvaltningsmyndigheter.

•

•

åter. Flyttar du utanför länets gränser ska hjälpmedlen

Om kommunen har tillgång till personal som kan

återlämnas. Detta gäller även trasiga och gamla hjälpmedel. Ju fler hjälpmedel som lämnas tillbaka desto fler
hjälpmedel kan komma någon annan till nytta och våra
gemensamma kostnader kan hållas nere. Du kan lämna
tillbaka hjälpmedlen på vårdcentralen eller Ekgården/
Humlegården.

Kommuner ska inom ramen för den äldreomsorg
som erbjuds på minoritetsspråk beakta de äldres
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
Kommunerna är skyldiga att verka för att det finns
personal med kunskaper i minoritetsspråken där det
behövs i omvårdnaden av äldre.
Vårdgivare inom hälso- och sjukvården bör verka för
att det finns tillgång till personal med kunskaper i
finska, meänkieli och samiska där det behövs i vården.
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella
minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som
berör dem och så långt det är möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor.

•

eller vårdnadshavaren ansvarig om det händer en olycka.

meänkieli och samiska

dessa språk.

•

hjälpmedlet på annat sätt än du fått information om, är du

När ditt behov av hjälpmedlet upphör ska det lämnas

delar av sin äldreomsorg av personal som talar

•

inställningar eller bygga om hjälpmedlet. Använder du

skyldighet att kommunicera med dig på finska,

samiska har äldre rätt till att få hela eller väsentliga

•

i vissa fall bli ersättningsskyldig. Du får inte ändra fasta

Under vissa förutsättningar har myndigheter

språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller

•

medlet kan innebära att du måste lämna tillbaka det och

Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd
ska främjas särskilt.

Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära
sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Det är du
själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller
ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med
och känner samhörighet med.

Socialstyrelsen
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Har du behov av hjälpmedel för att till exempel
minska risken för fall eller för att klara din vardag
mer självständigt kan du ta kontakt med arbets-

hemma?

Föräldraskapsstöd

terapeut

sjukgymnast/fysio-

I regeringens nya nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En

terapeut på din vårdcentral. Om du

vinst för alla, är målet att alla föräldrar ska erbjudas stöd i föräldraskapet

inte kan ta dig till vårdcentralen utan

under hela barnets uppväxt. Syftet med föräldraskapsstöd är att främja

behöver hembesök för en bedömning

barnets hälsa och utveckling, och stödet måste anpassas efter de behov

vänder du dig till kommunen. Arbet-

som finns hos dagens moderna familjer.

sterapeuten

eller

och

fysioterapeuten

sjukgymnasten/

bokar

då

en

träff

med dig för att göra en bedömning av
din funktionsförmåga och utifrån det
vägleda dig i vilka eventuella hjälpmedel som kan vara lämpliga för dig.

Ju fler hjälpmedel som
lämnas tillbaka desto fler
hjälpmedel kan komma
någon annan till nytta

Kommunens arbetsterapeuter
och sjukgymnaster/fysioterapeuter når du via Vingåkers
kommuns växel 0151-191 00.

Safa Qubeia, Suzan Ali Ismail och Liudmila Holm

Föräldraskapsstöd i Vingåkers kommun
Socialtjänsten driver programmet Komet – en forskningsbaserad
metod för föräldrar som leder till mindre bråk och konflikter
hemma och i skolan. Programmet bygger på att ge föräldrar
verktyg för att kommunicera med barnet.
I ett annat föräldrastödsprogram – Älskade barn, samarbetar
kommunen med Studiefrämjandet. Höstterminen 2019
startades grupper på somaliska och arabiska. Tidigare har det
även varit grupper på svenska för utrikesfödda föräldrar.
Hösten 2018 startades projektet Tillsammans där mer än
100 utrikesfödda föräldrar fick möjlighet att utveckla sitt
föräldraskap samt nya förmågor i relation till barn/ungdomar.
Projektet Tillsammans grundas på programmet Connect som är
ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem
och behandlingspersonal.
I december 2019 utbildades fyra nya gruppledare som ska
arbeta i projektet Tillsammans samt två socialtjänstpersonal
med inriktning mot familjehem.
Vårterminen 2020 erbjuds föräldrastöd på sex språk.
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Våld i nära relation

Våldsgruppen hos Individ- och familjeomsorgen (IFO)
tillsattes år 2016 för att arbeta med handlingsplan
och rutiner i ärenden som rör våld i nära relation och
hedersrelaterat våld. Arbetsgruppens syfte är att tillse
att IFO lever upp till de regler och krav som finns på
området

utifrån

Socialstyrelsens

föreskrifter

och

allmänna råd (SOFS 2014:4). Arbetsgruppens uppdrag är
även att vägleda kollegor på IFO i ärenden som berör
våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
Orange Day är en internationell dag då man över hela
världen uppmärksammar och står upp mot mäns våld
mot kvinnor. 2019 ville även Vingåkers kommun delta
i uppmärksammandet av dagen och samtidigt informera
om de fantastiska verksamheter som arbetar med
våld i nära relation. Aktörer från olika verksamheter
i kommunen samt utomstående organisationer och
föreningar samlades och utvecklade tillsammans idén
om evenemanget Vingåkersvarvet mot våld. Den 25
november gick arrangemanget av stapeln där cirka 250
personer samlades i höstmörkret, spred ljus och kärlek
samt stod upp tillsammans mot mäns våld mot kvinnor.
Stort tack till alla sponsorer och kommuninvånare som
engagerade sig och deltog i Orange Day. Vi ser redan
fram emot den 25 november 2020.
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Är du utsatt eller känner du någon
som är utsatt för eller utsätter någon
närstående för våld i nära relation
eller hedersrelaterat våld?
Du kan i så fall vända dig till:
Socialtjänsten i Vingåker
0151-191 61
Länsjouren Södermanland
112 kvällar och helger
Polisen
vid akuta fall 112 eller 114 14
om det inte är akut
Relationsvåldsteamet i Katrineholm
För dig som är våldsutsatt 0150-578 26
eller 0150-575 26
För dig som är våldsutövare 070-654 72 61
Kvinno- och tjejjouren Miranda
0150-780 44

Kvartalets medarbetare i
socialförvaltningen

Henning Samuelsson, Anna Nilsson, Marie Sawaryn, Camilla Ahlmark
Inte närvarande: Mattias Österberg

Det

här

kvartalet

uppmärksammades

en

grupp

drabbar alla åldrar och samhällsklasser. Arrangemanget

medarbetare på Individ- och familjeomsorgen som varit

i Vingåker blev uppmärksammat både för aktiviteterna

med och planerat och genomfört evenemanget Orange

i Tennisparken och för att såväl äppelskylten vid

Day i Vingåker. Orange Day är en internationell dag för

rondellen som kommunhuset fick en tillfällig orange

att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor.

belysning.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som

Sommarjobb i
Vingåkers kommun
Det är redan nu dags att börja fundera på sommaren. Inom skolan bokas
skolavslutningar in, tekniska enheten planerar för när badbryggorna ska
i vattnet och funktionshinder- och äldreomsorgen börjar arbetet med
semesterplanering och rekrytering av sommarvikarier.

Har du
hjärtat på
rätt ställe?
Sök sommarjobb
inom omsorgen.

Funktionshinder- och äldreomsorgen är de två största kommunala arbetsgivarna och det är en stor apparat att planera in semester och tillsätta
vikarier för ordinarie medarbetare som ska få gå på välförtjänt ledighet.
Kraven för att arbeta i omsorgen under sommaren varierar men främst söker
Vingåkers kommun personer med formell kompetens inom omsorgsarbete,
eller personer som är under utbildning.
– Samtidigt är det viktigast att de som söker sig till oss vill arbeta med
människor och har hjärtat på rätt ställe, säger Dag Wallströmer, socialchef.
Förra året rekryterades över 100 medarbetare till omsorgen. Kommunen
väntas rekrytera lika många sommarvikarier i år.

Läs mer på
vingaker.se/ledigajobb
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Fritidsbanken i Vingåker

© Fritidsbanken

Vingåkers kommun startar i samarbete med Viadidakt,

Saker som gärna tas emot är bland annat

upp Vingåkers fritidsbank i friskvårdens gamla lokaler

•

sällskapsspel för både inomhus och utomhus

på Åbrogården. Fritidsbanken kommer att drivas av

•

bollar och andra utomhusspel samt mål

•

friluftsartiklar; tält, sovsäckar, gas/spritkök, kompasser

•

fiskespön och flytvästar

•

simfötter och cyklop

till exempel skridskor, snowboards, bollar, fotbollsskor,

•

skidor och skridskor

fiskespön, flytvästar och mycket mer. Grundprincipen i

•

inlines och skateboards med mera

deltagare från Viadidakt som en del av Viadidakts
arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför
arbetsmarknaden. I Fritidsbanken kan du kostnadsfritt
låna sport- och fritidsartiklar för en aktiv fritid, som

en fritidsbank är att alla får låna, allt är gratis och det är
återbrukad utrustning.
– Fritidsbanken gör att fler kan delta i idrott och
andra aktiviteter. Återbruket är även toppen för miljön
och plånboken, säger Elin Pettersson, tillförordnad
upplevelsechef i Vingåkers kommun.
Har du sportartiklar och utrustning som inte används
längre men som går att nyttja ytterligare ett tag? Lämna
in dem på Vingåkers återvinningscentral i kärlet
uppmärkt med Fritidsbanken.
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Fritidsbanken

Åbrogården
Storgatan 55
643 30 Vingåker
www.vingaker.se/fritidsbanken

Folk och Kultur

Taltidning och
Talboken kommer
Läser

du

din

dagstidning

som

taltidning? Om inte, skulle du vilja ha
nyheterna inlästa och kunna lyssna på
dom i en spelare direkt på morgonen?
Vill du också få böcker direkt till din
taltidningsspelare?
Har du en prenumeration på en
papperstidning kan du lägga till en
taltidningsprenumeration mot en liten
extra kostnad. Du kan också bara
prenumerera på en taltidning men
betalar då fullt pris för taltidningsprenumerationen,

som

är

samma

pris som för den tryckta tidningen.
Kontakta din tidning för att få denna
5-8 februari gick Folk och kultur-mässan av stapeln i Eskilstuna, en

tjänst.

satsning som syftar till att stärka ett livskraftigt kulturliv som i sin tur
stärker utvecklingen av samhället, demokratin, mångfalden, välfärden

När du har blivit prenumerant på en

och tryggheten. Säfstaholms slott var på plats och informerade om

taltidning får du en spelare och en

renoveringen, utställningarna och sommarens invigning.

router. En person från taltidningshjälpen kommer också hem till dig

Utställare från hela Sverige lockade branschfolk och allmänheten att ta

och fixar med tekniken och ser till att

del av de senaste nyheterna från kultursektorn. Dagarna bjöd på ett full-

du kommer igång. Du kan nu få din

späckat program med bland annat invigning av Kronprinsessan Victoria

tidning nedladdad direkt i din spelare.

och en mäktig avslutningskonsert med Queen in Concert.
När

du

har

fått

en

taltidnings-

Vingåkers kultursamordnare Ulrika di Martini Brakel var på plats

prenumeration kan du även få tjänsten

både invigningsdagen och under mässans sista dag då den höll öppet

Talboken kommer.

för allmänheten. Hon marknadsförde slottet för besökare och knöt
kontakter för nya samarbeten.

Det innebär att böckerna skickas

– Vilken rolig grej! säger hon om eventet. Så mycket glada människor

direkt från biblioteket till din spelare.

som var intresserade av slottet, både för besök och som arena för sitt

Du slipper hålla reda på och lämna till-

skapande. Nu hoppas vi att de hittar till oss i sommar.

baka CD eller Daisyskivor och du kan
få dina böcker inom ett par timmar
direkt nedladdat på din spelare.

Läs mer om invigningen av Säfstaholms slott i
nästa nummer av Vingåker för dig, ute 29 maj.
Du hittar även mer information på www.safstaholm.se
samt www.facebook.com/Safstaholmsslott.

Du

får

stöd

av

taltidningshjälpen

om du undrar över något som gäller
spelaren. Ditt bibliotek hjälper dig att
komma igång med Talboken kommer.

INVIGNING
SOMMAREN
2020

För mer information

Vingåkers bibliotek
christina.strender@vingaker.se
0151-191 91
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Mars

14 mars - Länge leve Folkparken!
18.00, Vingåkers Folkets park

26 mars - Åldras och må bra!
14.00-16.00, AnhörigCentrum

18 april - Välkommen vår!
11.00-14.00, Kulturskolan

19 mars - Sagostund på biblioteket
09.30-10.00, Vingåkers bibliotek

26 mars - Marknadsföring på
sociala medier
Tid meddelas senare, Vingåkers bibliotek

23 april - Världsbokdagen!
18.30, Vingåkers bibliotek

19 mars - Språkcafé, tema datasäkerhet
17.00, Vingåkers bibliotek

23 april - Brinnande toner
18.00, Slottsskolans aula

20 mars - Frukost med näringslivet

26 mars - Språkcafé, tema
odla egna grönsaker
17.00, Vingåkers bibliotek

20 mars - Länge leve Folkparken!
19.00, Vingåkers Folkets park

27 mars - Näringslivsdagen
07.30-12.30, Hedenlunda slott

21 mars - Länge leve Folkparken!
18.00, Vingåkers Folkets park

27 mars - Fredagsmys för föräldralediga
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek

23 mars - Hur gör man spel?
Tid meddelas senare, Vingåkers bibliotek

27 mars - Länge leve Folkparken!
19.00, Vingåkers Folkets park

23-28 mars - Tidsskriftsförsäljning
10.00, Vingåkers bibliotek

28 mars - Länge leve Folkparken!
18.00, Vingåkers Folkets park

24 mars - Workshop, Fota med mobilen
Tid och plats meddelas senare

31 mars - Samvaro med påskpyssel
14.00-16.00, AnhörigCentrum

9 maj - Dans- och fiolkavalkad
14.00, Slottsskolans aula

24 mars - Kulturcafé
18.30-20.00, Vingåkers bibliotek

April

12 maj - Lilla konserten
17.30, Slottsskolans aula

ALL DIGITAL Week!

23 mars Hur gör man spel?
Petter från spelföretaget King
kommer och berättar
24 mars Workshop: fota med
mobilen med Kjell Sternberg
26 mars Tobbe och Frallan pratar
om att marknadsföra sig på sociala
medier
Mer info: vingaker.se

3 april - Länge leve Folkparken!
19.00, Vingåkers Folkets park
4 april - Konsert med Dynamic vocal
och ungdomskören Bella Voce
16.00, Slottsskolans aula

24 april - Fredagsmys för föräldralediga
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek
25 april - Pippi möter Karlsson
16.00, Slottsskolans aula
27 april - New Dehli till Borås
18.30, Vingåkers bibliotek
28 april - Kulturcafé
18.30-20.00, Vingåkers bibliotek

Maj

13 maj - Vår allsångskonsert
18.00, Slottsskolans aula
14 maj - Sagostund på biblioteket
09.30-10.00, Vingåkers bibliotek

4 april - Länge leve Folkparken!
18.00, Vingåkers Folkets park

16 maj - Det stora födelsedagskalaset
11.00-14.00, Slottsskolans aula

14 april - Vingåkers Trädgårdsvänenr
18.30, Vingåkers bibliotek

19 maj - En galen teaterföreställning
18.00, Slottsskolans aula

16 april - Sagostund på biblioteket
09.30-10.00, Vingåkers bibliotek

22 maj - Fredagsmys för föräldralediga
09.00-10.00, Vingåkers bibliotek

16 april - Sång och piano med kulturskolan
18.30, Ekbackskyrkan

31 maj - Sing together!
16.00, Musikens Hus Akademien

Öppettider påsk
Vingåkersbadet

23-29 mars 2020

Måndag
6 apri
Tisdag
7 april
Onsdag
8 april
Skärtorsdag 9 april
10-13 april		

Vingåkers bibliotek
11.00-17.00
05.45-20.00
09.00-20.00
09.00-17.00
Stängt

Skärtorsdag 9 april 10.00-13.00
10-13 april		
Stängt

Vi reserverar oss för ändringar i programmet samt eventuella tryckfel.
För anmälan av evenemang samt löpande uppdaterad kalender: www.vingaker.se/evenemang

