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“Man ser nya
människor varje
dag. Och det är
jättebra klasser
och lärare”
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Vingåker för dig
Så går sommaren mot sitt slut, en

gäller: håll distans, tvätta eller sprita

er insats, jag är så stolt över att ni

sommar som inte har varit som den

dina händer, undvik trängsel, skydda

finns – ingen nämnd, ingen glömd.

brukar, där hemester har varit nytt i

våra sköra och äldre, stanna hemma

semesterplaneringarna och många

vid symtom och testa dig så du vet

Med de orden lämnar jag dig till att

besök hos de vi brukar träffa har fått

om du har corona. Förkylda blir vi ju

läsa smått som stort, vitt och brett

ställas in. De senaste sex månaderna

fortfarande utan att vara drabbade

om både det ena och det andra som

har kraftigt förändrat vårt sätt att

av viruset men det är ju bra att veta

sker och har skett i kommunen

leva och jag tror att det kommer ta

vilket. Ett

till dig som

sedan senast. Till sist; är det något du

lång tid innan vi kommer att gå och

gör vad du kan för att förhindra

vill, tänker, undrar över eller tycker

lägga oss utan att ha tänkt, pratat

smittspridningen, det är tillsammans

är fel är det bara att ta kontakt.

om eller fått låta bli något som

som vi är starka i detta. Jag vill även

Jag finns här för ett

vi velat göra på grund av covid-19.

lyfta och tacka våra medarbetare

samtal,

Men det finns inte utrymme för att

som har gjort ett hästjobb ute i våra

eller via telefon

slappna av – håll i och håll ut. Även

verksamheter under denna tid; ni är

och mail.

om vissa lättnader nu införs är det

guld värda och vi hade inte klarat

fortfarande samma grundläggande

detta utan er. Det har varit tufft för

riktlinjer utifrån

er och jag hoppas att ni känner den

hetens

Folkhälsmyndig-

rekommendationer

som

stort

tack

personligt

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande

uppskattning många känner inför
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Resultatet från SCB:s
medborgarundersökning – del 3
Under hösten 2019 svarade ett antal slumpmässigt
utvalda

medborgare

i

Vingåkersbygden

på

en

•

Nöjd-Inflytande-Index (NII) i denna
undersökning för Vingåkers kommun blev

enkätundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB).
Enkäten visar 1) hur invånarna uppfattar Vingåkers-

33, vilket är lägre jämfört med genomsnitts-

bygden som en plats att leva och bo på, 2) hur invånarna

resultatet i Sverige (39).

ser på kommunens olika verksamheter och 3) i vilken

•

Uppfattningen om i vilken utsträckning det

grad invånarna upplever att det är möjligt att påverka

är möjligt att påverka kommunen ligger på

kommunala beslut och verksamheter.

i stort sett samma nivå i centralorten
Vingåker, andra tätorter och de som

I organisationen Vingåkers kommun arbetar vi för att du
som invånare ska trivas, att dina skattepengar används
på bästa sätt och att du känner att du kan påverka din

bor utanför någon tätort.
•

Majoriteten (205 av 312) svarar att de

kommun. Med SCB:s undersökning får kommunen

inte har varit i kontakt med någon politiker

en

i kommunen.

objektiv,

opartisk

och

statistiskt

säkerställd

undersökning. Tanken är att i fortsättningen genomföra undersökningen vartannat år, som ett underlag i
kommunens arbete. I detta nummer av Vingåker för dig
presenteras hur invånarna i Vingåkersbygden uppfattar
sina möjligheter till påverkan och inflytande över
kommunala beslut och verksamheter.

•

De som har bott i kommunen i 3–5 år är
mest nöjda med kontakt, information och
möjlighet till påverkan samt har högre
förtroende för kommunen jämfört med de
som bott både kortare och längre tid här.

Jämförelser
med tidigare år
Diagram C2.
Nöjd-InflytandeIndex (NII) och
frågeområdenas
betygsindex
för Vingåkers
kommun de
tre senaste
omgångarna
kommunen
deltagit.

Detta var den sista delen av undersökningen. Nästa medborgarundersökning från SCB planeras
till år 2021. Ta dig tid att svara på enkäten om den landar i din brevlåda – resultatet är viktigt och
intressant för att analysera utvecklingen i Vingåkersbygden.
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Hur jobbar kommunen
med de här frågorna?
•

Den som är folkbokförd i Vingåkers kommun kan väcka
ärende i fullmäktige genom att skriva och skicka in ett så
kallat medborgarförslag.

•

I Vingåkersbygdens orter finns grupper som jobbar för lokal
utveckling i dialog med kommunen. De tar fram lokala
utvecklingsplaner som visar vad de boende på orten prioriterar
och vill uppnå för att göra bygden till en bättre plats. Alla i
bygden ska ha möjlighet att påverka innehållet i planen, och
kunna engagera sig för att förverkliga den.

•

Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två
gånger om året. De lokala utvecklingsgrupperna skickar två
representanter var till LUF. Tillsammans med kommunala
tjänstemän behandlar de olika aktuella frågor, exempelvis
fördelning av den så kallade bygdepengen och hur vissa
investeringsmedel ska användas.

•

Vingåkers kommun och Polisen anordnar gemensamma

Om undersökningen

trygghetsvandringar. Det innebär att lokala föreningar, företag

SCB genomförde undersökningen 23 augusti
till 4 november 2019

och personer som bor i kommunen promenerar tillsammans i
ett utvalt område för att ta reda på vad som känns tryggt/otryggt.
Därefter ges förslag till förbättringar för att öka trivseln och
tryggheten i kommunen.
•

Kommunen arbetar för att ha en kontinuerlig och behovsenlig
dialog med de areella näringarna i Vingåkersbygden.

•

Mat & måltider arbetar med att engagera eleverna i hållbarhets
frågor, bland annat genom projektet #paybackgeneration
tillsammans med det lokala näringslivet och Världsnaturfonden.

•

Det finns ett näringslivsråd vars främsta uppgift är att vara en
koppling mellan kommun och näringsliv. Denna grupp ser till
att synpunkter och idéer lyfts fram.

•

Nätverksträffar för föreningar anordnas för att öka samverkan
och dialogen med kommunen.

•

800 personer mellan
18 och 84 år tillfrågades

Vingåkersbygdens årliga storting är ett evenemang där samverkan
och medborgardialog står i centrum där medborgarna

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

ges möjlighet att delge sina åsikter.
•

Kommunen har tagit fram nya och bättre rutiner för att
hantera trafikrelaterade frågor från medborgare.

Det går förstås också att kontakta kommunen direkt när du har en fråga eller idé!
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Parkering
med P-skiva

Polisen informerar

På vissa sträckor och avsnitt
i Vingåkers centralort är det
tidsbegränsad parkering där du
behöver använda P-skiva.
Om P-skiva gäller står det på
skyltarna vid parkeringen.

polisens del varit en av de lugnaste

personer fått böter medan de färdats

på flera år. Ett av flera skäl är den

genom Vingåker i sommar, drygt

pågående pandemin som gör att

hälften har fastnat i fartkamerorna

människor inte har träffats i stora

och den andra hälften har träffat

grupper på samma sätt som annars.

oss poliser. Under sommaren har

Tidigare år har skadegörelse varit

det begåtts två uppmärksammade

ett problem, bland annat i Tennis-

rån och vid slutet av sommaren

parken,

vilket

nu

klarades de upp tack vare hjälp från

kraftigt.

Färre

rattfyllerier

Platser där
P-skiva gäller:
•

Sommaren

i

Vingåker

har

har

för

minskat
och

trafikbrott kan också tänkas vara ett

På Köpmangatan, från
Coop ner till Bondegatan,

sammankomster.

Dock

har

vittnen och bra polisarbete med
spårsäkring av polisens tekniker.

resultat av pandemin som har lett
till minskat resande och färre fest-

gäller 2 timmar parkering
med P-skiva.
•

På pendlarparkeringen
under bron vid
järnvägsstationen
(Storgatan 3-7) gäller
4 timmar parkering med
P-skiva på sex markerade
parkeringsplatser.

•

Vid Åbrogårdens
parkeringsficka, Storgatan 55,

Återkoppling kring ungdomar och trafik i Vingåker
I juni genomfördes två möten som representerades av boende,
ungdomar med fordon, föräldrar, tjänstemän och politiker i
kommunen, Factory Outlet och Polisen. Sedan tidigare finns det
en arbetsgrupp med representanter för ungdomar, föräldrar och
politiken. Gruppen undersöker möjliga platser där ungdomar ska
kunna träffas med sina fordon på lämpligare sätt. Flera uttrycker att
det har varit lugnare under sommaren. Åkandet eller ”strögandet”
har dock fortsatt. Från Polisens sida kommer vi även fortsättningsvis
att arbeta med trafiksäkerhet och felbeteende, även kring den här
gruppen trafikanter.

gäller 1 timme parkering
med P-skiva.

Poliskontoret på Åbrogården
Platser där du
kan hämta P-skiva:
Turistinformationen slottet
Kommunhuset
Biblioteket
ICA
Coop
Vingåkershem
Marielunds Hem och antikt
OKQ8

Poliskontoret är öppet tisdagar 10.00-16.00. Det är också möjligt
att lämna in hittegods samt nycklar och även fråga efter borttappade nycklar på Åbrogården, då receptionen för Viadidakt är
öppen.
Pass och nationella id-kort hanteras närmast på polishuset i
Katrineholm, efter tidsbokning.
Mer information och tidsbokning: polisen.se
Polisen informerar också på sociala medier, Facebook Polisen
Vingåker och Instagram @polisenkatrineholm
Pirjo Svegréus, områdespolis
Johnny Onbiner, kommunpolis
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Brottsförebyggande vid bedrägerier

Håll i och håll
ut även i höst
Stanna hemma om du
har symtom på covid-19
Tvätta händerna ofta
med tvål och vatten i
minst 20 sekunder
Håll avstånd till andra
både inomhus och
utomhus
Arbeta hemifrån om
du har möjlighet
Undvik större sociala
sammanhang som fester,
bröllop och liknande
tillställningar

Under 2019 anmäldes omkring 245 000 bedrägeribrott i Sverige.
De bedrägeribrottstyper som hade flest anmälda brott 2019 var kortbedrägerier (129 000 brott) och identitetsbedrägerier (27 300 brott).
Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för bedrägerier.
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

•

Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon.
Se särskilt upp med så kallade “barnbarnsbedragare”.

•

Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren
eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda
på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära

Om du är 70 år eller
äldre är det extra viktigt
att begränsa dina fysiska
kontakter och undvika
platser där människor
samlas
Var försiktig när du
besöker personer som
är 70+ eller tillhör en
riskgrupp, försök att ses
utomhus och håll avstånd
Rekommendationerna
gäller även dig som
är ung och frisk. Ditt
agerande kan rädda liv

släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
•

Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga
uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet
för att lura dig. Be om legitimation.

•

Släpp inte in oseriösa hantverkare, kräv företagslegitimation.

Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri,
polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

NR 3 2020
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Sommarjobb för en meningsfull
fritid i Vingåkersbygden

Under sommaren 2020 arbetade

Sommarjobbarna

och

Feriearbetarna föreslog bland annat

ungdomar

på

arrangerade sommarlovsaktiviteter

att utveckla Tennisparken till att

kommunens kultur- och samhälls-

för Vingåkersbygdens barn och unga

passa ungdomar bättre, exempelvis

byggnadsförvaltning. De arbetade

i Tennisparken och vid Hjortgränd

genom

både praktiskt och teoretiskt med

i Vingåker samt vid var och en av

annan

frågan: En meningsfull fritid för

de kommunala badplatserna. Med

även förslag på hur Fritidsbanken

alla i Vingåkersbygden – hur når

sig hade de material från Vingåkers

kan synliggöras mer. De ansåg

vi dit? Syftet var att ge kommunen

Fritidsbank och de informerade

också att det borde satsas mer

idéer och förslag på hur fritidsverk-

samtidigt om att fritidsutrustning går

på ledarskapsutbildningar i för-

samheterna

att låna där, ungefär som i ett bibliotek.

eningarna

kan

bli

födda

i

bättre.

2003

Vingåkersbygden
Samtidigt

planerade

en

volleybollplan

sportutrustning.

eftersom

De

det

gav

skulle

fick

De tog också tillfället i akt att

kunna engagera och inspirera fler

ungdomarna lära sig om på vilket

intervjua människor de stötte på runt

unga människor att fortsätta vara

sätt en meningsfull fritid, och ett

om i bygden om deras upplevelse av

aktiva i föreningslivet.

eget engagemang, är viktigt både

en meningsfull fritid. De bemannade

för den fysiska och psykiska hälsan.

även Fritidsbanken vid Åbrogården
under onsdagseftermiddagarna.

Följande frågor arbetade feriearbetarna med under sommaren:
•

Hur kan fler ungdomar inkluderas i fritidsverksamheten, både den kommunala och ideella?
Hur kan lokala företag bidra till en meningsfull fritid?

•

Hur får vi unga att vilja fortsätta med fritidsaktiviteter av olika slag?
Vilka förutsättningar behövs för att de själva ska hitta ett engagemang?

•

8

eller

Hur kan känslan av tillhörighet och stolthet över platsen bli bättre i Vingåkersbygden?
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Föreningar sköter kommunala badplatser
med nytt samverkansavtal

Strategin och den kanske viktigaste

tidigare

metoden för att utveckla Vingåkers-

kommunens

bygden bygger på samverkan mellan
offentliga,

anmäla intresse.

Högsjöbadet.

privata

och

ideella

har

registrerat

på

IF skött om Marmorbyns badplats,

mejl

Aktivt Baggetorp fixat vid Sjögölet

med information och möjlighet att

och Högsjö BK tagit hand om

hemsida)

sig

fick

aktörer. För att avlasta kommunens
tekniska verksamhet under den

Föreningen

hektiska sommaren och samtidigt

skötsel och regelbunden tillsyn av

utvärderas.

ge föreningar i Vingåkersbygden en

en badplats under badsäsongen.

detta en rutin som kan fungera på

möjlighet att få lite extra pengar i

För detta betalar kommunen en

lång sikt så att fler föreningar vill

kassan togs ett samverkansavtal för

ersättning

ta chansen att sköta om sin lokala

skötsel av kommunala badplatser

avtalet skrivs på ett år. Under

fram. Alla föreningar (som sedan

badsäsongen 2020 har Gropptorps

utför

till

grundläggande

föreningen

och

Efter

sommaren

ska

satsningen

Förhoppningsvis

blir

badplats.

Hållbar samhällsnytta
för nuvarande och
kommande generationer.

Vi levererar ditt dricksvatten och omhändertar ditt avloppsvatten och hushållsavfall.
Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.
3 2020
VINGÅKER FÖR DIG
Läs mer om våra tjänster och vad som hänt under föregående år påNRsormlandvatten.se.
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Discgolfbana på gång i
Vingåker genom lokalt initiativ
styrelse bestående av representanter

samlar sportens Sverige-elit. Till en

för den ideella, privata och offentliga

början tänker vi arrangera skojtävlingar

sektorn i alla kommuner som ingår

varannan vecka i Katrineholm och

i området. De har också en budget

varannan vecka i Vingåker. Folk

för att finansiera projektidéer som

som spelar discgolf åker runt mycket

styrelsen tror på och prioriterar.

till olika banor så det kommer nog
komma en del folk till Vingåker från

Robin tog kontakt med Katrineholms
discgolfklubb
projektplan
dem.

och

gjorde

tillsammans

en
med

Projektgruppen

har

startat

involverade

Facebook-grupp, Vi som vill ha
en discgolfbana i Vingåker, där de

Vannala i Vingåker, en plan för

bland annat uppdaterar gruppens

bildandet av en förening i Vingåker

194 medlemmar kring hur det går i

Det var under Vingåkersbygdens

samt anordnande av gemensamma

projektet.

Storting i augusti 2019 som Robin

evenemang

Stensson, då 15 år, tog sig till

Vingåkersbaserade

Tennisparken med en idé som han
ville förverkliga - en discgolfbana

i Lyttersta sponsrar med sand till

har möjlighet att resa runt också kan

i Vingåker. Han fick rådet, och lite

utkastplattorna (så kallade tee pads)

spela och träffa andra Vingåkersbor.

hjälp på traven, av kommunens

och Mulders Maskinstation med

Det är den mest sociala sporten jag

landsbygdsutvecklare Sara Sjöqvist

grävarbete.

markägare

vet. När man träffar en ny person

att ta kontakt med organisationen

ger tillgång till den största delen av

i banan känns det direkt som att

Leader Södermanland för att kunna

marken och Vingåkers kommun ger

man har träffats 1 000 gånger innan.

förverkliga sin projektidé.

tillgång till ett mindre markområde

Dessutom kan alla vara med oavsett

inklusive röjning av detta.

ålder eller förkunskaper.

Södermanland

är

och

tävlingar.

Flera

– Jag vill att fler Vingåkersbor ska

företag

ville

upptäcka sporten, säger Robin. Att

också hjälpa till; Weber Saint-Gobain

ha en bana så nära gör att de som inte

En

privat

en

– Det här ska bli en av Sveriges

organisation som uppmuntrar till

finaste discgolfbanor, säger Robin

Innan spaden kan sättas i marken

samverkan mellan föreningar, företag

Stensson. På sikt vill vi arrangera både

väntar

och offentliga aktörer. De har en

Nationella Touren och SM här, som

projektstöd från Jordbruksverket.

ett

formellt

beslut

Vad är Leadermetoden?
Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva
och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer
kring utvecklingen i ett område för att skapa tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.
Leadermetoden är ett verktyg för dig som vill bidra till landsbygdsutveckling.
Arbetet du gör byggerpå samarbete med andra i bygden.
Leader Södermanland har en tilldelad budget som deras LAG (styrelse) kan besluta att fördela till
projektansökningar som inkommer. Pengarna kommer från EU/Stat och deras medverkande kommuner.
Varje projektgrupp ska också medfinansiera med egen ideell tid.

Mer information: leadersodermanland.se
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andra delar av Sverige.

VINGÅKER FÖR DIG

NR 2 2020

om

Vingåkers kommun satsar på
råvaror från lokala lantbruk

Nyrustad park

I

januari

fick

landskapsarkitekt

kommunens
och

Tekniska

enheten uppgiften att planera för
grönområdet vid Korskyrkan efter
det grävningsarbete som tidigare
hade utförts på platsen. Området
där vintergröna växter var i stor
majoritet förvandlades till en ljus
och öppen yta med blommande
perenner och buskar. Syftet med
växtvalet är att gynna pollinerande
Inom kommunens verksamheter – skola, vård och omsorg – serveras varje

insekter.

dag 1 600 måltider. Kommunen gör nu en satsning för att så mycket som

– Blomningen ska börja redan i

möjligt av råvarorna ska komma från Vingåkersbygden.

mars då julrosen kommer visa

– I Vingåkersbygden finns fantastiska lantbrukare som varje dag arbetar för

sina fina blommor, sedan kommer

att vi ska få mat på bordet. Dessutom bidrar de till det vackra och varierade

det ända fram till sen höst finnas

landskapet runt omkring oss, sysselsättning, tillväxt och de betande djuren

blommor och näring till pollinerare,

gynnar den biologiska mångfalden. Detta vill vi uppmärksamma och stödja

säger Laura Bende, kommunens

på det sätt vi kan, säger Susanne Jaktlund, måltidschef i Vingåkers kommun.

landskapsarkitekt. Nu återstår att
plantera lökar i rabatterna och

Kommunen vill underlätta för lantbrukare och matproducent att bidra

ett insektshotell ska ställas ut i

med råvaror till det offentliga köket, därför anpassas menyn efter vad

parken men redan nu är man varmt

lantbrukaren kan leverera – både vad gäller produkter, mängd och tid på

välkommen att sitta ner på en av

året. En ytterligare förhoppning med samarbetet med lantbrukarna är att

bänkarna och njuta av surrandet,

kommunens kockar ska ha möjlighet att besöka gårdar och utbyta erfar-

avslutar Laura.

enheter kring produkten, vilket skapar mervärde för såväl matgäst, kockar
som producent. Gården ska därför finnas inom 25 km radie från Vingåkers
centralort.
Intresserade lantbrukare uppmanas att ta kontakt med kommunens
måltidschef Susanne Jaktlund för mer information.

KONTAKT
Susanne Jaktlund, måltidschef
susanne.jaktlund@vingaker.se, 0151-191 46

NR 3 2020
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Nyetablering i Vingåker
ger nya arbetstillfällen

Företagets contract manager Joakim Ahlström

Vingåkers kommun välkomnar Strukton Rail till

Rekryteringen ska påbörjas under hösten och i

Vingåker. Bolaget bygger, driver och underhåller

huvudsak är det järnvägstekniker men även andra

järnvägssystem och har vunnit ett drifts- och under-

tjänster efterfrågas.

hållskontrakt med Trafikverket på 5+2 år med start
1 september 2021.

Bolaget kommer hålla till på Engelbrektsgatan 23 där
lokalen ska byggas om för att passa verksamheten. 1 juni

Bolaget ska etablera sig i både Nyköping och i Vingåker,

2021 ska lokalen vara klar för inflyttning.

med totalt 35 personer fast anställda fördelat på bägge
orterna. Vid behov kommer företaget även att hyra och
låna in personal.

Vill du starta, utveckla eller har
andra frågor om ditt företag?

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

Foto: © Företagarcentrum

Du som funderar på att starta ett företag eller nyligen har startat

Terminsstart för
Steget Till Eget
I augusti startade utbildningen Steget
Till Eget, både i fysisk och digital form.
Starta eget-utbildning ger grundläggande
information som är relevant för dig som
nyföretagare inom skilda områden.
Utbildningen är kostnadsfri, du kan
börja vid valfritt tillfälle och gå
utbildningen hur många gånger du
vill. Du måste boka din plats för varje
enskilt tillfälle. Anmälan görs på
nyföretagarcentrum.se/katrineholm.
Du kan även maila
katrineholm@nyforetagarcentrum.se
Kursledare: Patrik Holm samt
gästföreläsare
Tid: Klockan 17.00–20.00.
Plats: Näringslivscentrum
Trädgårdsgatan 1 Katrineholm, ingång
från baksidan mot järnvägen.
Vid frågor kontakta Patrik Holm,
070-310 46 86

ett företag och vill ha individuell rådgivning är välkommen att boka
tid för kostnadsfri rådgivning med Nyföretagarcentrum Västra
Sörmland. Rådgivningen sker med full sekretess samt i samarbete
med Vingåkers kommun.
Du kan boka den tid som passar dig genom att gå in på hemsidan
för NyföretagarCentrum Västra Sörmland och ”Boka rådgivning”.
Skulle du önska en annan tid än de som går att boka är du välkommen
att höra av dig till Nyföretagarcentrum.
För dig som redan har startat ett företag och har drivit
verksamheten en stund och vill ha hjälp med affärsutveckling i
någon form är välkommen att höra av dig till Thomas Lövgren, se
kontaktuppgifter nedan.

Affärsplan – Bolagsformer & Verksamt.se
Torsdag 20 augusti, 17 september,
22 oktober, 19 november
• Tydlighet kring bolagsformer
• Alla rubriker för en komplett
affärsplan
• Verksamt.se
Ekonomi – Budgetera resultat, likviditet
och bokföringstips
Torsdag 27 augusti, 24 september,
29 oktober, 26 november
• Resultat och likviditetsbudget
• Hur ska jag sköta min bokföring
Trygghet – Försäkringar och lite
momskunskap
Torsdag 3 september, 1 oktober,
5 november, 3 december
• Försäkringar
• Trygghet
• Moms

Verksamhetsansvarig
Thomas Lövgren
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
070–312 82 37
nyforetagarcentrum.se/katrineholm

Marknadskommunikation –
Marknadsföring, Sälj & GDPR
Torsdag 10 september, 8 oktober,
12 november, 10 december
• Idéer och inspiration
• Sociala medier
• Sökordsoptimering m.m.
• GDPR
NR 3 2020

VINGÅKER FÖR DIG

13

NÄRINGSLIV & ARBETE

HANDLA,
ÄT OCH
LEV LOKALT

TILLSAMMANS FÖR VINGÅKERSBYGDEN
På grund av coronaviruset har många det
tufft just nu och det gäller även näringslivet.
Genom att handla, äta och leva lokalt stöttar
vi tillsammans Vingåkersbygden.

14
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Studerar du på
högskola eller
universitet i höst?
Vet du om att du
kan använda dig av
Viadidakts lokaler
på Åbrogården för
att studera och
skriva tentor?
Du som läser en högre
utbildning kan ansöka
om ett passerkort och få
tillgång till studielokaler
alla dagar i veckan.
Vi finns på Åbrogården,
Storgatan 55 i Vingåker.

Se även vårt eget utbud av lokala
högre utbildningar på Viadidakt.
Läs mer på viadidakt.se/campus.

BARN & UTBILDNING

Skolstart

Sofia årskurs 5
Vad är det roligaste
med att börja skolan?
Att få träffa alla, det är bra lärare.
Vad är det bästa
med Sävstaskolan?
Snälla lärare.

18 augusti startade höstterminen på kommunens
skolor. Sävstaskolans elever berättar vad som är
det roligaste med att börja skolan samt vad som är
det bästa med Sävstaskolan.

Sayid årskurs 5
Vad är det roligaste
med att börja skolan?
Att få träffa alla vänner.
Vad är det bästa
med Sävstaskolan?
Att alla lärare är
snälla mot alla.

Leon årskurs 5
Vad är det roligaste
med att börja skolan?
Alla vänner.
Vad är det bästa med Sävstaskolan?
Att det går många elever här, man
ser nya människor varje dag. Och
det är jättebra klasser och
lärare.

Lilly årskurs 1
Vad är det roligaste
med att börja skolan?
Att man får lära känna nya
kompisar och nya lärare.
Och får lära sig nya grejer.
Vad är det bästa med Sävstaskolan?
Att det finns många att
bli kompis med.

16
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Alma årskurs 1
Vad är det roligaste
med att börja skolan?
Att jag får fler nya kompisar.
Vad är det bästa
med Sävstaskolan?
Det är jättebra lärare.

Astrid årskurs 5
Vad är det roligaste
med att börja skolan?
Att man lär sig mycket.
Vad är det bästa
med Sävstaskolan?
Alla är så snälla.

Susanne Torssander
Rektor Sävstaskolan
Vad är den mest stimulerande delen i
arbetet som rektor?
Att få vara en del av skolan som är den
mest fantastiska platsen man kan vara på.
Vad tycker du är viktigast för att
skapa en bra skolgång?
Grunden för inlärning är bra lärare,
trygghet och studiero.
Hur arbetar ni i skolan
utifrån pandemin?
Vi är försiktiga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
med hygien och att vara hemma om vi
känner oss sjuka. Vi tänker oss för och
har bland flera åtgärder bland annat
tagit bort några aktiviteter där vi är
många som deltar.
Vad händer härnäst på Sävstaskolan?
Just nu startar vi upp skolåret med
gamla och nya elever. En tradition vi
har är en rosceremoni för att hylla våra
nytillkomna elever där nya elever får en
ros och hälsas välkomna av årskurs 6.

NR 3 2020
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Samverkan för bästa skola

Sedan 2018 samarbetar barn- och

inom

och

mellan skolorna är ett utvecklings-

utbildningsnämnden

i

Vingåkers

områdena

styrning

ledning, och betyg och bedömning.

arbete som bedrivs på lång sikt. En

kommun med Skolverket och i och

Under

året

sammanställning av vårterminens

med höstterminens start påbörjas

läggs flera insatser till i arbetet,

betyg och meritvärden visar dock

samarbetets tredje och sista år.

bland

att utvecklingen när det gäller

Syftet med samarbetet är att höja

systematiskt

och

elevernas kunskapsresultat går åt

kunskapsresultaten

eleverna

att arbeta utifrån ett integrerat

rätt håll, eftersom kurvan försiktigt

i kommunens skolor och att öka

förhållningssätt där eleven är i

börjar peka uppåt: meritvärdet låg

likvärdigheten inom och mellan

fokus.

på 167,74 år 2018 och har i år höjts

hos

det
annat

kommande
inom

områdena

kvalitetsarbete

skolorna.

till 180,19. Sammanställningen visar
Att höja kunskapsresultaten hos

också att antalet högre betyg har

Fram tills nu har samarbetet inne-

eleverna i kommunens skolor och

blivit fler, medan det har delats ut

burit

att öka likvärdigheten inom och

färre lägre betyg.

kunskapshöjande

insatser

Läsårstider 2020/2021

18

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

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

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
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Positiv utveckling i Vingåkers skolor

Slottsskolan 7-9 stod inflyttningsklar till vårterminen

effekt. Jag märker av ett ökat kollegialt lärande som

2020 och man fick äntligen lämna paviljongerna som

har lett till att lärarna är sampratade på ett helt nytt

fungerat som skola under flera år. Borta är nu den

sätt. De stärker varandra i likvärdig betygsättning, får

trånga skolmiljön, istället har eleverna kunnat njuta av

samsyn kring utvecklingsfrågor och skapar tillsammans

nyvunnen studiemotivation i en öppen och ljus skola

ett öppnare klimat. Det leder till att både lärares och

med många sköna platser att hänga på. Både lärare och

elevers trivsel och resultat ökar.

elever kan intyga om bättre arbetsmiljö som ger ökad
trivsel men även resultaten på betyg och meritvärden

Lärarbehörigheten, som idag ligger på 70 % men med

talar sitt tydliga språk. Den nedåtgående trenden har

målet satt till 100 %, tillsammans med en god lärartäthet

vänt och kurvan börjar vända uppåt, meritvärden som

ger eleverna bättre förutsättningar att få godkänt och att

2018 låg på 167,74 har i år klättrat till 180,19.

fler når gymnasiebehörighet. Inför höstterminen 2019

– Det är fortfarande en blygsam klättring, säger rektor

var behörigheten på Slottsskolan 7-9 59,3 %. Inför höst-

Magnus Karlsson, men vi ser ett stort trendbrott. Dels

termin 2020 är behörigheten på Slottsskolan 7-9 70 %.

har den nya skolan bidragit till bättre studiero och

– Vi är inte i mål än, men det här stärker oss att fortsätta

arbetsmiljö men även satsningen tillsammans med

med det arbete vi påbörjat, alla ska nå gymnasiebe-

Skolverkets Samverkan för bästa skola har redan gett

hörighet, avslutar Magnus.

NR 3 2020
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Ett halvår med corona i backspegeln
Vingåkersbygden fick tidigt en stor

smittspridning till andra brukare

spridning av det nya coronaviruset.

eller personal inte skett.

Det var till exempel tidigt hög sjuk-

till tillfälliga sommarboende.
Samarbetet med vårdcentralen har

frånvaro bland personal och elever

Vingåkers

balanserade

fungerat bra liksom med regionens

i skola och förskola. Det drabbade

under den första tiden på gränsen

sjukvård. Det har varit mängder med

också tidigt personer med insatser

till att få akut brist på skydds-

samverkansmöten för att uppdatera

från

kommunens

kommun

äldreomsorg.

utrustning. Den ordinarie, avtalade,

rutiner och förhållningssätt i takt

Dessa tillhör de som har störst

leverantören prioriterade sjukhus-

med ett förbättrat kunskapsläge och

risk att bli allvarligt sjuka då de i

vården så kommunen fick söka

nya rekommendationer från statliga

regel har både en hög ålder och en

andra leverantörer lokalt, nationellt

myndigheter.

försämrad hälsa. Tyvärr var det

och internationellt.

också inledningsvis flera av dessa

Kommunen vill rikta ett stort tack

personer som avled efter att de fått

En

viruset. Vingåkers kommun följde

personalbrist som uppstod genom

bidragit

den

information

och

annan

utmaning

var

den

till företag och privatpersoner som
med

skyddsutrustning,

diskussion

rekommendationen att alla med

blommor och kaffebröd. Även stort

som var kring corona och redan vid

minsta tecken på infektion ska

tack till de som medverkat till att

första kända sjukdomsfallet gick

stanna hemma. Kommunen om-

lösa hemhandling, till alla vikarier

kommunledningen upp i stabsläge

placerade tillfälligt en del personal

som ställt upp samt alla invånare,

med dagliga stabsmöten för sam-

och snabbutbildade ett 30-tal nya

brukare och anhöriga som visat

ordning och planering.

medarbetare till vård- och omsorg.

såväl förståelse för, som tålamod

Med tiden har kunskapsläget om den

Från försommaren blev situationen

inskränkningar och påfrestningar

nya sjukdomen förbättrats även om

betydligt mer positiv, sjukfrånvaron

som den inneburit. Sist men inte

mycket fortfarande är osäkert. Under

gick ned och verksamheterna har

minst, stort tack till vår personal

sommaren har det varit endast ett par

haft god tillgång till såväl personal

som kommit till sitt arbete trots

konstaterade fall i äldreomsorgen och

som skyddsutrustning. Det gjorde att

den ovisshet om risker och virusets

den omfattande smittspårning som

kommunen också kunde ändra sitt

smittvägar som fanns de första

genomfördes visade att någon vidare

beslut att inte ge hemtjänstinsatser

månaderna.

med, den unika situationen och de

Exempel på åtgärder som vidtogs för att minska smittspridning och för att den mest
samhällsviktiga verksamheten skulle fortsätta att fungera:
•

De av kommunens medarbetare som har arbetsuppgifter som gör det möjligt att
arbeta på distans har gjort det till stor del.

•

Besöksförbud på äldreboende infördes innan regeringens beslut.

•

Dagverksamheter och växelvård inom äldre- och funktionshinderomsorgerna ställdes in.

•

Gruppverksamheter inom anhörigstödet och integrationsverksamheten ställdes in.

•

Skoldagen på Slottsskolan 7-9 anpassades.

•

Kulturskolan, fritidsgården och badhuset stängdes och personalen gick in och vikarierade på andra enheter.

•

Förskolan tog inte in vikarier för att undvika smitta utifrån. Rektorerna flyttade runt personal
mellan avdelningarna och förskolorna.

20

•

Vissa insatser i hemtjänsten minskades.

•

I samverkan med handlare och föreningar samt frivilliga kunde hemhandling till äldre lösas.

•

Besöksmöjligheter både inomhus och utomhus på äldreboende ordnades under sommaren.

•

Städrutiner ändrades.

•

Information om viruset och hur man skyddar sig har spridits på olika sätt, även på andra språk.
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AnhörigCentrum

För dig som är anhörig, det vill säga du som stödjer

Anhörigstöd på landsbygden:

någon med långvarig sjukdom, missbruk, funktions-

22 september 14.00-16.00 Anhörigstödet
kommer till Högsjö bibliotek för drop in.

hinder eller som är äldre, och vill ha råd och stöd är
välkommen att kontakta AnhörigCentrum. På grund
av coronaviruset finns just nu restriktioner kring
verksamheten. Enskilda besök kan vara flexibla och
hållas till exempel utomhus eller under promenad om
du inte känner dig trygg med besök inne i lokalen.
Anhörigstödet är en service utan kostnad och kontakten

28 september 14.00-16.00 Anhörigstödet
kommer till Läppe, Tomtebo Convictus, för drop in.
29 september 14.00-16.00 Anhörigstödet
kommer till Österåkers församlingshem för drop in.

med AnhörigCentrum dokumenteras ej.
Aktuella programpunkter för AnhörigCentrum finns
angivna på kommunens hemsida vingaker.se. Det går
också bra att ringa till AnhörigCentrum och be att få
programmet hemskickat.
I september månad kommer Anhörigstödet ut till er på
landsbygden. Om du har svårt att komma till Vingåker
är det ett bra tillfälle att passa på och få råd och stöd på

Anmäl ditt deltagande til AnhörigCentrum
senast 2 dagar innan respektive träff då
det är viktigt att begränsa antal personer
i lokalen.
För att veta mer om AnhörigCentrum är
du välkommen att ringa 0151-193 70 eller
maila till anhorigcentrum@vingaker.se.

din hemmaplan.

Frivillighet
Om du är intresserad av att ställa upp för kommunens äldre invånare på frivillig basis är du välkommen att
kontakta Sara Abrahamsson på AnhörigCentrum för mer information om uppdraget. Det går också bra att
komma till träffpunkten i Läppe, Österåker eller Högsjö enligt ovanstående datum för att få information
om du är intresserad av att frivilligt ställa upp för de äldre i kommunen.
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43 års perspektiv på äldreomsorg

Under våren och sommaren 2020

sedan blev det också Lövåsens

äldre flytta över till ett sjukhem. På

har äldreomsorgen på grund av

sjukhem

till

sjukhemmen minns Karina att det

coronapandemin diskuterats mer

Vingåker och dåvarande Ekgårdens

var mycket av begränsningsåtgärder

än vanligt. Äldreomsorgen är viktig

sjukhem. Efter att ha utbildat sig

och tung medicinering som idag är

och berör alla förr eller senare.

först till undersköterska och sedan

nästan helt borta.

Då antalet invånare över 80 år i

gått

Sverige kommer att öka med 50 %

Högskolan fick Karina sin chefs-

1992 genomfördes den så kallade

på 10 år kommer den att bli ännu

tjänst för bland annat hemtjänst och

Ädel-reformen och sjukhemmen

viktigare och mer aktuell. Hur ska

dagvård år 2000.

blev

innan

sociala

hon

kom

omsorgslinjen

på

den se ut? Hur vill de äldre att den

och

både

de

utformas? Var ska 100 000-tals

Karina berättar att då hon började

ändrades så småningom till dagens

undersköterskor hittas?

arbeta i vården fanns geriatriska

särskilda boenden för äldre. Idag

avdelningar

har alla egna lägenheter med egen

En som har perspektiv på hur

avdelningar

och
på

långvårds-

sjukhusen

där

toalett och dusch.

äldreomsorgen har utvecklats och

äldre patienter bodde i åratal på

förändrats

Mattsson

4-bäddsrum eller till och med större

På 80-talet var hemtjänsten mest

som de senaste 20 åren har varit

salar. Många äldre bodde också på

serviceinsatser

chef i äldreomsorgen i Vingåkers

landstingens sjukhem där det också

hemhandling,

kommun.

var flerbäddsrum.

bakning, samt tvätt/mangling minns

är

De

Karina

senaste

13

åren

med ett övergripande ansvar som
områdeschef.

som

städning,

matlagning

och

Karina. Idag är omvårdnadsinser
ålderdoms-

och hemsjukvård mer än 90 % av de

hemmen bodde de som inte var

insatser som utförs. Det har inne-

Karina började 1977 som vård-

så svårt sjuka. Där hade de i regel

burit att idag väljer många att bo

biträde

enkelrum men inte egen toalett.

kvar hemma och flyttar in på särskilt

i

på

Eskilstuna,

På

Mälarsjukhuset
flyttade

sedan

de

kommunala

De boende var betydligt piggare

boende först då man är så sjuk att

i

och många bodde 10-15 år på

omvårdnadsbehovet

Katrineholm för arbete bland annat

ålderdomshemmen enligt Karina.

stort. Det har g jort att boendetiden

på den geriatriska avdelningen,

När vårdbehovet blev större fick den

minskat till cirka 2 år. Allt fler

till
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är

mycket

tillgängliga, moderna och anpassade

förbättra villkoren för att kunna

När förvaltningen försökt planera

bostäder underlättar att bo kvar i

rekrytera och behålla personal men

för framtiden ser det ut som att de

ett eget boende. Framför allt är det

är medveten om att det innebär

lokaler som finns på Humlegården

personer med svår demenssjukdom

mycket stora kostnader att göra

och Ekgården tillsammans med före

som flyttar in på särskilt boende

påtagliga förbättringar för landets

detta Nordangård kommer att räcka

vilket

största yrkesgrupp. En väg kan vara

för särskilt boende. Dock kommer

att individerna ges möjlighet att

det saknas kontor och lokaler

välja utifrån vad som passar dem.

för andra verksamheter som idag

Efter att hemsjukvården kommunal-

Många pass eller långa pass, många

utnyttjar stängda vårdavdelningar.

iserades 2009 ser Karina en stor

helger eller många kvällar, etc.

skillnad att äldreomsorgen vårdar

Det kommer också att finnas ett

Karinas upplevelse är att uppmärk-

många yngre med svåra sjukdomar

konstant behov av att vidareutbilda

samheten

i det egna hemmet eller på korttids.

den anställda personalen inom en

myndigheter blivit mycket större

De patienterna sköttes tidigare helt

mängd olika områden.

vilket

gör

att

personaltätheten

behöver förbättras.

på sjukhus eller av vårdcentralen.

från

leder

till

olika

tillsyns-

mycket

mer-

arbete men i slutändan ofta till

Distriktsköterskorna hade mindre

För

kommande

en högre kvalité i verksamheten.

områden men hade ansvar för allt

behoven tror Karina också att det

Dock kanske brytpunkten för att

från barnavård till äldre.

behövs fler sjuksköterskor som är

dokumentation och skrivandet av

att

möta

de

rutiner tar allt för mycket tid från

“Vingåker har många
fördelar av sin hanterliga
storlek och samarbetet med
Vårdcentralen är utmärkt”

omvårdnaden redan är nådd? Den
pågående pandemin har visat på
vikten av gott samarbete mellan
olika yrkesgrupper i vården, med
andra vårdgivare och med andra
delar av kommunens verksamhet.
Den har också visat på svårigheten
med

att

snabbt

nå

ut

med

information till en verksamhet som
pågår 24 timmar per dygn 7 dagar i

Karina framhåller att det även

specialiserade på äldre. Det behövs

veckan. Det har kommit nya rutiner

för personalen har blivit stora

också satsningar på äldres psykiska

och rekommendationer dagligen.

förändringar. Kompetenskraven har

hälsa

ökat

i

och

vårdtagare

dokumentation
Den

med

och

fysiska

allt

alernativ

till

tung

medicinsk behandling och Karina

Anhöriga är idag mer informerade

på

sörjer därför att den kurator som

och är mer delaktiga i vården och

samverkan.

äldreomsorgen hade under några år

dess utformning. Det finns idag

har sparats bort.

också ett mer utbyggt anhörigstöd

större
och

sjukare

som

krav

arbetsmiljön

har

förbättrats avsevärt med modernare
lokaler och hjälpmedel som lyftar.

för alla dem som har närstående
Karina tycker att Vingåker har

som är i behov av vårdinsatser.

många fördelar av sin hanterliga
Anställningsvillkoren har förbättrats

storlek och att samarbetet med

Karina, som inom kort går i pension,

på så sätt att för ett antal år sedan

Vårdcentralen

med

avslutar med att betona vikten av att

fick alla kvalificera sig för en tjänst

besök av läkare två gånger i veckan

alla inser att alla yrkesroller behövs

genom att under flera år gå vikariat

på det särskilda boendet.

Det

i äldreomsorgen, om inte alla bitar

innan man ”Lasade in” (LAS –

är också ett bra samarbete med

är på plats blir kakan inte hel och

Lagen

om

är

utmärkt

Anställningsskydd).

Kullbergska sjukhuset när någon

en hel kaka är en förutsättning för

Det råder idag nationell brist på

behöver läggas in eller ska skrivas

att klara framtiden.

samtliga yrkesområden i vården.

ut från sjukhuset.

Karina ser det som nödvändigt att
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EN GOD MAN

Det här är Margareta, hon är förvaltare och god man. Hon
hjälper personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta
sin egendom eller sörja för sin person. Hennes huvudsakliga
uppgift är att företräda andra i ekonomiska och rättsliga frågor.
Vill du göra en insats? Bli god man du också! Lämna intresseanmälan via overformyndaren@flen.se eller 0157 - 43 00 70.

OMSORG & STÖD

Sommarkul med kunskapshöjning

Abeer Zreik, som till vardags arbetar i Kulturskolan som
integrationspedagog, såg att det fanns ett behov för nyanlända ungdomar i Vingåker att få språkträna. Hon ville göra
något extra under sommaren för dessa elever och ge dem
både möjlighet att förbättra sina kunskaper i svenska som i
andra ämnen, men även integration i samhället i stort. Under
två veckor i juli samlades tretton engagerade ungdomar i
Kulturskolans lokaler på Slottsskolan 7-9 i Vingåker.
– Jag ville skapa ett roligt sätt att kunna ta till sig kunskapen
men även en möjlighet till att få prata mycket och diskutera.
Lösningen har bland annat varit frågesport men även
andra ordlekar och sång. Det berör alla ämnen, allt från
matematik, svenska och geografi till samhällsfrågor och
musik. Merparten av undervisningen har Abeer stått för
själv men till sin hjälp har hon haft ett antal volontärer samt
stöd från projektet KFV i Världen som arbetar med musik
för att skapa mötesplatser och nätverk.

• TVÄTTA HÄNDERNA
• HÅLL AVSTÅND
• VAR HEMMA OM DU ÄR SJUK
• HOSTA OCH NYS I ARMVECKET

NR 3 2020
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Upptäck
Vingåkersbygden
med Storyspot
Tio spännande historier på tio olika platser i bygden. Lyssna
till berättelsen om hur sekten World Light Center startade här
eller historien om Vingåkersgubbens mirakelkrämer. Upptäck
historierna på egen hand eller lyssna tillsammans med familjen,
perfekt för lata dagar hemma eller på språng.

Så här gör du:
Ladda hem Storyspot-appen till din mobil eller surfplatta. Sök
på ”Vingåker” och välj vilken berättelse du vill lyssna på. Bästa
upplevelsen får du såklart om du besöker platsen där historien
utspelade sig.

Gör din egen Storyspot
Har du en lokal historia du vill dela med dig av? Du kan
kostnadsfritt spela in och dela dina egna historier direkt i appen.

Vingåkers
DigidelCenter
DigidelCentret
hjälp

till

alla

erbjuder
som

digital
behöver.

Onsdagar 15.00-18.00 finns extra
personal på plats på biblioteket

Bibliotekets digitala tjänster
Biblio – läs eller lyssna på böcker via Biblioappen,
du hittar den där appar finns.
Cineasterna – titta på film.
Länk till Cineasterna på vingaker.se/biblioteket
Pressreader – läs tidningar och tidskrifter.
Länk till pressreader på vingaker.se/biblioteket

för att hjälpa dig med digitala
frågor. Du kan under den här tiden
även boka tid för privat hjälp och
rådgivning.
DigidelCentret

erbjuder

digital

hjälp till dig som tillhör en riskgrupp på särskilda tider. Drop intider för hjälp finns på måndagar,

Vi finns på
Facebook!

onsdagar och fredagar 8.00-10.00.
Du kan under den här tiden även
boka tid för privat hjälp och
rådgivning.
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Bibliotek och
upplevelser i
Vingåkersbygden

Boken kommer

Take away-böcker

Vi plockar ihop böcker till dig som
g jort en beställning. Du hämtar
din påse vid dörren. Ring in eller
maila din beställning. Du kan också
reservera böcker via bibliotekets
katalog

som

du

hittar

på

vår

hemsida, skicka då ett mail där
du berättar att du vill ha dem som
"Take away".
Boken kommer innebär gratis hemleverans av böcker eller talböcker till
äldre och till personer med funktionsnedsättning som har svårt att ta sig
till biblioteket på egen hand. Du bestämmer själv vad du vill låna, men
självklart kan vi komma med tips. Personal från biblioteket kommer hem
till dig med det du vill låna. Leverans sker en gång i månaden.
Om du är intresserad av att få Boken kommer är du välkommen att ringa
eller maila oss.

Bookworms
Bookworms - bokklubb
för unga mellan 8-12 år.
Vi träffas en onsdag i
månaden och pratar
böcker, fikar, spelar spel
och har kul!

Öppettider Vingåkers bibliotek
10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-13.00

Grupp 1:
26 augusti, 23 september,
21 oktober, 18 november,
16 december 16.00-17.00

Måndag–onsdag
09.00-10.00
Ring på klockan så öppnar vi!

Grupp 2:
9 september, 7 oktober,
4 november, 2 december,
30 december 16.00-17.00

1 september–1 juni
Måndag–torsdag
Fredag
Lördag

För riskgrupper

Avvikande öppettider
Fredag 30 oktober
Lördag 31 oktober

10.00-13.00
Stängt

Evenemang
Det är fortfarande oklart hur det blir med evenemang under
hösten med tanke på coronapandemin. Håll dig uppdaterad på
bibliotekets hemsida, på Bibliotek och upplevelsers Facebooksida
samt kommunens evenemangskalender på vingaker.se.

Vingåkers bibliotek
biblioteket@vingaker.se
0151-191 90

NR 3
1 2020
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Föreningen Aktivt Baggetorp och kommunen
samverkar för biblioteksträffar och café i Baggetorp

Föreningen Aktivt Baggetorp inleder ett nytt samarbete
med Vingåkers bibliotek och under hösten blir det
uppstart för biblioteksträffar i Baggetorp. Träffarna
möjliggör utlåning av böcker och stöd i användningen av
digitala verktyg men framför allt blir det en mötesplats
för alla Baggetorps-bor där det finns utrymme för
samvaro och aktiviteter med olika teman. Aktivt
Baggetorps fikagrupp kommer vara på plats och sälja
fika för en billig peng.
Teman för träffarna bestäms efter vilka intressen och
behov som finns i bygden, så kom gärna med förslag
- till föreningen eller landsbygdsbibliotekarien - på
aktiviteter, föreläsare eller annat som du vill uppleva på

Följande datum är inplanerade för
biblioteksträffar i Baggetorps bygdegård:
Söndag 13 september 15.00–17.30.
Landsbygdsbibliotekarie Kjell är på plats.
Han kan ta med önskade böcker att låna
om det meddelas i tid samt ge råd och stöd i
användandet av digitala tjänster, smartphone
och surfplatta.
Torsdag 29 oktober 15.00–17.30.
Höstlov! Barnbibliotekarie Maria
kommer till Baggetorp.

hemmaplan i Baggetorp. Vid behov och önskemål från
byns invånare kan det också finnas möjlighet för andra
kommunala tjänstemän att följa med på träffarna.
Håll utkik för mer information på Aktivt Baggetorps
Tanken

med

samarbetet

är

att

tillgängliggöra

Facebook-sida! När fler biblioteksträffar planeras in

bibliotekets tjänster i hela Vingåkersbygden och under-

så meddelas det där och i evenemangskalendern på

lätta för möten, samverkan, service och folkbildning.

kommunens hemsida.

Fritidsbanken
Fritidsbanken öppnar vecka 39 och
håller
och

öppet

tisdagar

torsdagar

Fritidsbanken

10.00-16.00

10.00-18.00.

kan

du

som

Hos
privat-

person eller med din verksamhet eller
förening kostnadsfritt låna sport- och
fritidsartiklar

som

har

skänkts

av

allmänheten. Det kan vara allt från
kanoter, flytvästar och sällskapsspel till
fotbollsskor, tennisracket och skidor.
Fr it idsba n ken

h it ta r

du

på

Åbrogå rden, i ngå ng på ba k sida n
frå n Ha nt verk sgata n.
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Fritidsbankens kanoter.

Tack för i sommar

Årets sommar har varit annorlunda. Vi har fått hålla

genomfördes av ferieungdomar från Vingåker, som

avstånd till varandra, njutit av väder och sällskap

samtidigt fick undersöka hur Vingåkersborna gärna

utomhus eller genom sociala medier och de flesta av

spenderar sin fritid. Mer om detta kan du läsa på sida 8.

fritid, som i vanliga fall arrangerar evenemang runt

Märkestagning
viddetutebaden
Utöver detta hölls
under fyra tisdagar i juli allsånger

om i kommunen, har g jort vårt bästa för att erbjuda

i Vingåkers Folkets park och trots att vädret inte

alla en meningsfull fritid även under rådande omstän-

var det bästa lockade det besökare. Hela sommaren

digheter. Under juni och juli turnerade skojbussen runt

tipsade vi också på kommunens Instgram-konto om

i Vingåkersbygden och höll i aktiviteter för barn varje

aktiviteter och besöksmål att upptäcka på egen hand i

tisdag och torsdag. De gästade bland annat badplatser,

Vingåkersbygden.

oss har valt att hemestra på olika sätt. Vi på Kultur och

Tennisparken och Sävstaområdet. Varje onsdag under
samma period höll Fritidsbanken öppet på Åbrogården

Vi hoppas att ni, trots rådande omständigheter, har

och lånade ut sport- och fritidsutrustning. Här kunde

haft en skön sommar. Nu laddar vi om inför hösten och

man till exempel låna kanoter och paddla en tur på

invigningsveckan av Säfstaholms slott som ni kan läsa

Vingåkersån. Alla dessa aktiviteter planerades och

mer om på sida 31.

Avvikande öppettider Vingåkersbadet
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november

11.00-17.00
05.45-20.00
09.00-20.00
09.00-18.00 Vuxenbad 18.00-20.00
09.00-20.00
Stängt
09.00-15.00
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Boktips
Handbok för superhjältar del 5 av Elias och Agnes Våhlund
Det har nu skrivits fem böcker om Lisa som blev mobbad i skolan men
som tog hämnd genom att utveckla superkrafter och bli Röda masken,
tjejen som bekämpar orättvisor. I den femte delen börjar barn
försvinna spårlöst på nätterna och folket i staden blir rädda och
arga och undrar varför inte Lisa (Röda masken) och hennes kompanjon
Max (Vildbiet) kan hitta barnen. Lisa försöker samtidigt lära andra
superhjältekrafter men det går inte så bra och plötsligt är alla emot
Lisa, vem kan hon lita på nu?
Serien Handbok för superhjältar beskriver på ett bra och lättillgängligt
sätt mobbing, ensamhet, mod och vänskap. Boken är skriven i
serieform med lite text och snygga illustrationer. Den passar för
barn från 7 år och uppåt.

Den falska rosen av Jakob Wegelius
Äntligen har uppföljaren till Mördarens apa kommit! Jakob
Wegelius har vunnit Augustpriset två gånger för sina ungdomsböcker om människoapan Sally Jones öden och äventyr.
Böckerna utspelar sig i 30-talets Lissabon och det är Sally
Jones som berättar sin historia på en gammal skrivmaskin.
Hur hon som liten tillfångatogs från djungeln och hamnade hos
olika personer som inte ville henne väl.

Korsordsvinnare

Sally är smart och känslig, hon kan inte tala men förstår allt
som människor säger. I den första boken blir hon vän med
sjömannen Henry Koskela. De två beger sig ut på havet där
de möts av flera äventyr, från mordfall till mysterierna vid en
indisk marahajas hov.
I denna uppföljare befinner sig vännerna i Glasgows hamn och
dras ofrivilligt in i en
mörk maffiahistoria
som Sally har svårt att
ta sig ur. Henry och Sally
skiljs åt och frågan är om
de någonsin ska finna
varandra igen? Boken
är spännande, rolig och
gripande och passar
till barn och vuxna från
12 år och uppåt. Den
passar mycket bra till
högläsning och har
jättefina detaljrika
bilder gjorda av
författaren själv.
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Bland de inskickade svaren var det
en som hade den rätta lösningen.
Grattis till Karl-Erik Jansson, Vingåker
som får hämta ut sitt pris i slottsbutiken.

Invigningsvecka på Säfstaholms slott
Den 19-27 september öppnar vi äntligen upp Säfstaholms slott igen!
Efter flera års renovering tar vi åter emot besökare, men i linje med
rådande restriktioner. Under invigningsveckan bjuder vi på fri entré till
tre visningar per dag klockan 11.00, 13.00 och 15.00, med max 15 deltagare
på respektive visning.
Du föranmäler dig genom att maila till safstaholm@vingaker.se eller till
susanne.briander@vingaker.se. Du kan även anmäla dig via telefon till
0151-191 86. Vi tar emot anmälningar så länge det finns platser kvar.
En särskild barnvisning sker 13.00 lördagar och söndagar under
premiärveckan.
Välkomna!

Öppettider
Säfstaholms slott
Tiderna gäller från och med
28 september. För avvikande
öppettider se safstaholm.se
Tisdag-fredag
11.00-12.00 Förbokad visning
12.00-15.00 Drop in
Lördag-söndag
11.00-15.00 Drop in
11.00 och 14.00 Fasta visningar
Caféet och restaurangen
är fortsatt stängda under
hösten. Caféet håller öppet
under invigningen av
Säfstaholms slott.

Mer information www.safstaholm.se
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Dream Camp 2020
Hjälmargården
26-28 oktober

Anmälan och information
Kulturskolan
ing-mari.janzon@vingaker.se
070-291 29 10

Vingåkers kommun vill tacka följande företag för sponsring
av kommunens blomsterarrangemang:
Bittinge Gårdsbutik
ICA Supermarket Cityhallen
Sörmlands Sparbank
Thorslundkagge AB
Voith Paper Fabrics Högsjö AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Tack även till WingTop för sponsringsskyltar
samt Vytab för skylthållare.

