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Vingåker för dig
Vad fort december kom och tur är

en del inte verkar ta detta på allvar.

Till dess; håll hjärtat varmt, huvudet

väl det med tanke på vad som har

Jag vet att det kan vara svårt att inte

kallt och händerna rena. Pynta hem

hänt under året som gått. Hela vår

få göra som man vill, att det är lätt

och hus inför julen och ta hand om

värld har vänts upp och ner och det

att tänka att det inte drabbar mig

era nära och kära och vårda ömt

som var vardag är inte det längre.

eller att tänka att det är lika bra

det ni för stunden har. Varva ned

Det man tog för givet är förändrat

att bli smittad så är det g jort. Då är

och ägna lite tid till att läsa om allt

och den sociala tillvaron är helt

mitt meddelande till dessa tänkare

bra som sker i våra verksamheter

plötsligt ställd i ett nytt ljus. Att inte

att nu tänker ni fel, tänk om, det

och Vingåkersbygden i årets sista

få besöka vem man vill när man vill

är inte tid för att vara egoist nu.

nummer av Vingåker för dig.

Vi ska hålla distans, tvätta våra

Slutligen

En del utav oss har blivit mer

händer, stanna hemma om man har

jag er en riktigt

drabbade än andra och då tänker

symtom och bara vara nära de man

god jul och ett

jag på de som aldrig mer kommer

bor med. Det är det enda sättet vi

gott nytt år.

att få den där kramen eller få det

just nu kan hindra smittan från att

där besöket för att den vännen eller

sprida sig. Inom en snar framtid har

anhöriga inte finns där längre. Då är

vi ett vaccin och då kanske vi någor-

det lätt att bli arg och upprörd över att

lunda kan återgå till det normala.

har varit en svår omställning att göra.
önskar

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Corona

I början av november valde Vingåkers kommun att åter

Andra åtgärder som vidtagits är kring våra nämnder.

aktivera sin stabsledning med anledning av corona.

Kommunfullmäktige i november hölls till exempel

Detta för att få en gemensam bild över läget i våra

helt digitalt med samtliga ledamöter uppkopplade via

verksamheter samt för att skapa snabba beslutsvägar vid

länk. Endast presidiet och sekreterare fanns på plats på

behov. I staben deltar förvaltningscheferna, cheferna

Åbrogården. Även övriga nämnder har delvis eller helt

för det centrala ledningsstödet, kommunikatörer och

digitala nämndmöten.

säkerhetsstrateg. Därutöver bjuds specifika tjänstemän
in efter behov. Samtliga ordföranden för våra nämnder

Varje år bjuder Vingåkers kommun sina anställda på någon

har möjlighet att delta, då främst för medhörning.

form av julbord i december men det har inte varit möjligt

Stabsledningsmötena sker digitalt.

i år. Istället har man valt att ge ett presentkort på 500 kr/
anställd som går att nyttja i våra lokala butiker, restauranger

Läget i Vingåker har varit förhållandevist lugnt även

och salonger.

om vissa verksamheter har varit påtagligt påverkade
av höga sjukskrivningstal. Utifrån de allmänna skärpta
råden som infördes i Sörmland den 5 november valde
Vingåkers kommun att stänga biblioteket, badhuset,
Säfstaholms

slott

och

fritidsgården.

Dock

pågår

verksamheterna fortsättningsvis men anpassade efter
råden. För att skydda boende inom våra särskilda
boenden har besöksrestriktioner införts. För att kunna
träffa sina anhöriga har särskilda besöksrutiner införts.

Läs mer på Vingåkers kommuns hemsida om
hur du även fortsättningsvis kan låna böcker,
besöka fritidsgården, vilka besöksrutiner som
gäller, hur presentkorten löses in och om det
fortlöpande läget i Vingåker.
www.vingaker.se.

• TVÄTTA HÄNDERNA
• HÅLL AVSTÅND
• VAR HEMMA OM DU ÄR SJUK
• HOSTA OCH NYS I ARMVECKET
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Roller och ansvar för renhållning och snöröjning

Kommunen

tillsammans

med

Trafikverket

samt

Fastighetsägarens ansvar

fastighetsägare ansvarar för att skapa säkra trafik-

När det är halt eller snöar måste du som fastighetsägare

miljöer i Vingåkers kommun.

skotta, sanda eller grusa för att undvika olyckor:

Kommunens ansvar

•

Kommunen ansvarar för snöröjning av kommunala

Du ansvarar för att ta bort snö och se till att det inte
är halt på trottoar och gångbana som ligger längs med

gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen ansvarar

din tomtgräns. Om det inte finns någon trottoar eller

även för snöröjningen vid kommunala fastigheter. All

gångbana ansvarar du för att 1,2 meter av gatan

snöplogning av vägar inom kommunen är utlagd på
entreprenad. Kommunens tekniska enhet ansvarar

skottas så att man kan gå säkert. Det gäller alla

endast för trottoarer, gång- och cykelbanor samt

fastigheter inom kommunens tätorter där kommunen

eventuell handskottning kring kommunala fastigheter.

har det övergripande ansvaret för snöröjningen.

Kommunen har inte g jort någon prioritering av i vilken

•

Snö får inte skottas ut i vägen eller ut på gatuutrymmet.

ordning gator och vägar snöröjs utan det står varje

•

Om kommunen plogar upp snö på den ytan du

entreprenör fritt att lägga upp arbetet på det sätt som är

ansvarar för försvinner din skyldighet att ta hand om

mest tids- och kostnadseffektivt.
Enligt

det

avtal

entreprenörer

ska

kommunen

snön så länge kommunen inte ser till att den tas bort.
tecknat

snöröjningsarbetet

med

sina

börja

utan

•

att du som fastighetsägare kommer ihåg att ta upp
ett hål i den så att du kan få din post levererad och

dröjsmål så snart snöfallet har upphört.

Röjning ska ske vid följande snödjup:

Om kommunen plogar upp en snövall är det viktigt

dina sopor hämtade.
•

På gångbanor, trottoarer och trappor utanför din

•

Vid lätt snö (pudersnö) 10 centimeter

fastighet får mängden salt i sand och grus max vara

•

Vid normal snö 8 centimeter

två procent. Om du behöver sand för att sanda

•

Vid blöt snö 5 centimeter

utanför din tomt kan det hämtas vid kommunförrådet

Trafikverkets ansvar

i Vingåker.

Trafikverket ansvarar för att snöröja vägar och gator som
ingår i det statliga vägnätet. Vingåkers kommun är inte

Ansvaret som du som fastighetsägare har är reglerat

ett eget driftområde utan är uppdelat i två driftområden.

genom en kommunal föreskrift som är baserad på lagen

I tätorten innebär detta att Storgatan, Järnvägsgatan,

om Gaturenhållning och skyltning.

Skolgatan och Bondegatan snöröjs av driftområde Flen
medan Vannalavägen snöröjs av driftområde Hallsberg.

NR 4 2020

VINGÅKER FÖR DIG

5

SAMHÄLLE

Information från Sörmland Vatten
Vi på Sörmland Vatten har arbetat med att säkra

Detta kommer stärka ekonomin för båda kommunernas

vattenleveransen till Vingåker genom byggnation av

VA-kollektiv över tid.

nytt ledningsnät till och från vår vattentäkt. En kraftig
dimensionsökning har skett i råvattentillförsel, nytt

Den andra delen i projektet med att bygga bort den

spillvattennät, nya dricksvattenledningar med lednings-

uttjänta avloppsanläggningen genomför-des även den

kapacitet att försörja omvandlingsområden i Finspångs

under sommaren, det vill säga före projekttidplanen.

kommun. Vi har i samma entreprenad utfört bort-

Tack vare det kunde vi stänga en av kommunens gamla

montage

anläggningar i förtid. Avloppet från området pumpas

av

den

uttjänta

avloppsanläggningen

i

Lyttersta.

nu in till Vingåker istället för att vi har enreningsanläggning i vattenskyddsområdet. Det möjliggör även

Den 10 juni 2020 kopplades den nya råvatten-

att kommande verksamhetsområde som vi kallar för

ledningen till Vingåkers vattenverk in. Per Ivarsson,

Lyttersta syd kan ha ledningar i närheten att ansluta sig

Affärsområdeschef för VA (Vatten och Avlopp) berättar:

till.

– För första gången under Sörmland Vattens tid behöver
inte vårt vattenverk i Vingåker gå för fullt, det vill säga 24

Avslutningsvis;

timmar per dygn 7 dagar i veckan. Att vi dessutom byggt

– Ett stort tack till alla som bor och verkar i Vingåker

ett ledningsnät som skapar möjligheter över kommun-

som vid några tillfällen mitt under den varma sommaren

gränserna, för miljön och samhällsekonomins skull,

har fått ett SMS som uppmanat till extra sparsamhet på

är fantastiskt. Genom denna lösning kan vi nu erbjuda

dricksvattnet med anledning av arbetet med den nya

Finspång en kostnadseffektiv anslutning till områden

råvattenledningen, ni var exemplariska! säger Sörmland

som saknar både dricksvatten och ett allmänt avlopp.

Vattens kommunikationschef Helen Sylvefjord.

Ny FIP-bil i Vingåker
Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har införskaffat ett
nytt fordon som den Första Insats Personen (FIP) i Vingåker
Öppettider jul och nyår kommunhusets
använder. FIP har alltid dennareception
bil med sig oavsett om de är
på jobbet, är i hemmet eller är och handlar. En stor vinst
med det är att de snabbt kan vara på plats vilket ger större
chans att bryta ett olycksförlopp i början.
Den största nyheten med denna bil är att den är utrustad
med en skärsläckare. En skärsläckare kan användas till att
släcka eller dämpa en brand utifrån. Man behöver alltså inte
gå in i byggnaden. Den fungerar så att den skär sig igenom
väggar och tak med högt tryck. FIP kan utföra utvändig
släckning själv i cirka 6 minuter innan vattnet är slut.
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Nattvandrarna Vingåker

Nybyggnation i Högsjö

Stiftelsen nattvandring.nu arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att
utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela
landet samt i nordisk samverkan.
Stiftelsens mål är att värna om ungdomars bästa på
ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende
och dialog. Detta samspel och utbyte erbjuder goda
förutsättningar att minska bruket av alkohol och
droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett
tryggare samhälle för oss alla.
Stiftelsen har funnits med i arbetet med att starta upp
en grupp nattvandrare i Vingåker. Gruppen vandrar så
ofta de kan, framför allt under helger då fler unga rör

Vingåkers kommun tillsammans med det kommunala

sig i och omkring Vingåker. Som nattvandrare får de

bolaget Vingåkershem satsar på nybyggnation i

tillgång till en grundutbildning samt är helt försäkrade

Högsjö. I oktober togs första spadtaget för åtta stycken

under vandringen. Nattvandrarna tilldelas reflexvästar

nya lägenheter av Vingåkershems ordförande Viking

och ett kit med bland annat Första hjälpen. Gruppen

Jonsson (S). Huset kommer vara två våningar, ha hiss

bjuder även på en fantastisk gemenskap där man får

och beräknas stå klart för inflytt under våren.

möjlighet att träffa nya vänner.

Fasad mot väster

Vill du vara med och skapa
ett tryggare Vingåker?
Kontakta Becca Chaney 073-788 89 87
eller kommunens säkerhetsstrateg
Hanna Mehaj 070-239 33 40.

Fasad mot söder

Mer information
vingaker.se/vingakershem

Öppettider jul och nyår kommunhusets reception
23 december
24 december
25 december
30 december

8.00-12.00
Stängt
Stängt
8.00-12.00

31 december
1 januari
5 januari
6 januari

Stängt
Stängt
8.00-12.00
Stängt

NR 4 2020
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Polisen informerar
Försök inte
lura mig
Polisens nationella bedrägericenter tipsar om att det nu finns
tre avsnitt av Försök inte lura mig
att se på UR Play.
Försök inte lura mig är ett brottsförebyggande material som
riktar sig mot äldre i syfte att
stärka äldre i att stå emot
bedrägeriförsök samt att ta
bort skammen om man drabbats.
Materialet är framtaget av
Polismyndigheten i samverkan
med Brottsofferjouren, PRO,
SPF Seniorerna samt SKPF
Pensionärerna.

Poliskontoret på Åbrogården
Områdespoliserna finns på poliskontoret i regel helgfria
tisdagar klockan 10.00-16.00. Men som följd av pågående
pandemi

kommer

öppethållandet

att

vara

begränsat.

Som kompensation strävar vi efter att vara ute i samhället
i större utsträckning.
Information om aktuella öppettider publiceras på Polisen
Vingåkers Facebook-sida: facebook.com/polisen.vingaker
Kontoret håller julstängt tisdagarna den 22 och 29 december
2020 samt den 5 januari 2021.
Områdespolisgruppen önskar alla en trygg jul och allt gott inför
2021!

Är du en av våra nya kollegor?
Att arbeta som polis är att på olika sätt skapa trygghet
i människors liv.
Läs mer om antagning, utbildning med mera på Polisens hemsida
polisen.se/om-polisen/bli-polis/
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BARN & UTBILDNING

Elavbrott –
vad gör jag nu?
Är du beredd på ett längre elavbrott
under vintern? Det vi tar för givet
som värme, vatten från kranen och
mat blir plötsligt en utmaning. Du
ansvarar själv för att klara ett längre
elavbrott hemma. Längre el- och
värmeavbrott är ovanliga i Sverige
men de kan ändå inträffa när som
helst. Det blir extra besvärligt på
vintern när det är kallt och mörkt
ute. Alla måste vara förberedda på
att kunna hantera konsekvenser av
ett elavbrott, oavsett hur och var
du bor.
Vilken förberedelsenivå du lägger
dig på bestämmer du själv, du bör
dock planera för att avbrottet
kan pågå i flera dygn. När du
har kartlagt vilka behov du har
kan du påverka vilka lösningar
som passar dig. Mycket handlar
också om mental förberedelse,
har du tillräcklig kunskap tar du
också bättre beslut i pressade
situationer.

Få tips och råd på
energimyndigheten.se/
elavbrott hur du bland annat
kan förbereda dig inför ett
elavbrott:
•

Inget vatten i kranen
– så förbereder du dig

•

Så håller du dig varm hemma

•

Laga mat utan el
– så gör du det säkert

Se även krisinformation.se
för mer information om
hur du kan förbereda
dig inför olika kriser och
händelser i samhället.

NR 4 2020
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Årets stöttepelare 2020
NyföretagarCentrum
Verksamhetsansvarig
Thomas Lövgren
thomas.lovgren
@nyforetagarcentrum.se
070–312 82 37
nyforetagarcentrum.se/
katrineholm

Årets stöttepelare Hans Gustafsson, HG motorservice i Vingåker AB

Vingåkers kommun tillsammans med Sörmlands Sparbank uppmärksammar
Hans Gustafsson med HG motorservice i Vingåker AB, mer känd som Hasses
Motor, för sin uthållighet och professionalism med service både för företag
och privatpersoner. Hasse bidrar till en aktiv och levande landsbygd, vilket
gör honom till en mycket välförtjänt vinnare av Årets stöttepelare.

Presentkort att handla lokalt med
Varje år bjuder Vingåkers kommun sin personal
på ett julbord. I år är det inte möjligt så därför
vill

Vingåkers

kommun

visa

sina

medarbetare

uppskattning i form av en julgåva. Julbordspengen
omvandlas

till

ett

personligt

presentkort

på

500 kronor (2x250 kr) som kan användas för att handla
lokalt i butiker, restauranger och salonger i Vingåker.
För att detta inte ska bidra till ökad trängsel i samhället
under december så gäller presentkortet till och med
31 januari 2021. Du som företagare får information
via näringslivsansvarigs nyhetsutskick om hur du
hanterar villkor och inlösen av presentkorten samt på
vingaker.se/julpresentkort
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Årets Företagare i Vingåker 2020

Årets Företagare Roger Westin, Provinsbutiken AB

Roger Westlin, Provinsbutiken AB, har under många

Tron på framtiden är fortsatt stor och har medfört att

år varit ett självklart inslag i Vingåkers näringsliv.

Roger under 2020 satsar på utbyggnad av sina lokaler

I en tid med stor konkurrens från många aktörer i

för att bibehålla och stärka företagets attraktions-

form av näthandel och stora köpcentrum har Roger

kraft. Roger är en värdig vinnare av Årets Företagare i

satsat på närhet och servicegrad inom detaljhandel.

Vingåker.

Utvecklingen av företaget har varit stabil och lönsam.

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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Studera till grundlärare i fritidshem

Foto: Hanna Maxstad

Har du arbetat i fritidshem i flera år men saknar lärar-

Förkunskapskrav

behörighet? Nu finns snart möjligheten för dig att bli

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b/

behörig grundlärare mot fritidshem. Den erfarenhets-

(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller

baserade utbildningen genomförs på Campus Viadidakt

Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

i Katrineholm och anordnas av Linköpings universitet.

Därutöver krävs tre års dokumenterad yrkeserfarenhet

Den vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från

motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet

arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap

efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara

och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinera studier

samman-hängande på minst halvtid i fritidshem.

och arbete.

Komplettera dina betyg för att bli behörig
Utbildningens upplägg

Det finns god tid att komplettera dina betyg

Din dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem gör

hos Viadidakt vuxenutbildning innan ansökan

att du kan tillgodoräkna dig delar av utbildningen och

till utbildningen öppnar. Kontakta Viadidakts

bli behörig lärare i fritidshem på kortare tid. Studierna

studie- och yrkesvägledare om du behöver

är på 75 % och du studerar en dag i veckan på Campus

hjälp med studieplanering. Boka en tid på

Viadidakt i Katrineholm. Utbildningen genomförs via

viadidakt.se/vagledning.

videokonferens från utbildningen i Norrköping. Du ingår
i en studiegrupp med andra studenter på din studieort.

Ansökan och utbildningsstart
Ansökan till utbildningen görs via antagning.se
och öppnar den 15 mars 2021. Utbildningen
startar höstterminen 2021.
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Läs mer
Mer information om utbildningen finns på
liu.se/fritidshem-erfarenhetsbaserad.
Besök viadidakt.se/campus om du vill veta mer
om hur det är att studera på Campus Viadidakt.

Vuxenutbildningens
ansökningsperioder
ersätts av öppen
ansökan och löpande
kursstarter
Från och med januari 2021 kommer
Viadidakts vuxenutbildning i Vingåker
och Katrineholm att erbjuda öppen
ansökan för sina kurser och utbildningar.
Man slopar även de fasta kursstarterna.
Med öppen ansökan menas att du kan
ansöka till kurser året om istället för att
förhålla dig till särskilda ansökningsperioder.
Startdatum för kurserna kommer också
att se annorlunda ut. Istället för fasta
startdatum kommer kursstarterna att
ske löpande.
– Vi ändrar våra tidigare rutiner för
ansökningsperioder och fasta startdatum
för att tillmötesgå kommuninvånarnas
behov av utbildning, säger Anna-Lena
Karlsson som arbetar som rektor på
Viadidakts vuxenutbildning.
Undantagen från löpande startdatum är
grundläggande platsbundna kurser och
eventuellt även vissa yrkesutbildningar
som kan behöva ha fasta startdatum.

Ansökan till Viadidakts kurser
görs på viadidakt.se/ansok
NR 4 2020
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Öppna förskolan
I augusti började en ny förskollärare vid Öppna

tillsammans med en vuxen. Det är ett mysigt ställe där

förskolan. Här presenterar hon sig och verksamheten

du kan träffa andra föräldrar och låta barnen leka och

lite närmare.

utforska tillsammans med dig och andra barn.

Jag heter Sofia Larsson, kommer ursprungligen från

På grund av covid-19 bedrivs all verksamhet på

Värmland men flyttade till Läppe för kärleken och vi

Öppna förskolan utomhus. Jag erbjuder bland annat

har nu två underbara barn. Jag är utbildad förskollärare

barnvagnspromenad, skapande, sångstunder och lek.

och har tidigare arbetat på Näshulta friskola. De

Barnvagnspromenaderna är varje torsdag klockan 9.30.

senaste åren har jag varit föräldraledig. Jag älskar att
umgås med min familj, nära och kära, träna, pyssla/

Följ gärna Familjecentralen Vingåker på Facebook, där

inredning och vara ute!

uppdaterar jag om vad som händer på Öppna förskolan.

Till Öppna förskolan är alla barn mellan 0-6 år välkomna

Varmt välkomna, hoppas vi ses!

Öppettider på Öppna förskolan
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Stängt
10.00–15.30 (Lunchstängt 12.00–12.30)
13.30–16.00
8.30–12.30
8.30–12.30

Läsårstider
vårterminen
2021
14
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Kontakt
070–793 88 71

Skolstart
Sportlov
Studiedag
Påsklov
Helgdag
Lovdag
Skolavslutning

11 januari
vecka 8 (22-26 februari)
3 mars
vecka 14 (6-9 april)
13 maj
14 maj
11 juni

Liv & Hälsa ung 2020

Region

en

På de flesta frågor ligger Vingåkers kommun lika

enkätundersökning, Liv & Hälsa ung, med elever i

Sörmland

genomför

vart

tredje

år

med eller över snittet i regionen, men det finns några

skolår 7 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Syftet med

frågor som sticker ut. Andelen elever som har F i något

undersökningen är att beskriva ungdomarnas livs-

ämne har ökat och när enkäten genomfördes under

villkor, levnadsvanor och hälsa.

våren uppgav 49% av eleverna att de hade F i något
ämne. Betygsstatistiken för våren 2020 visar en liten

2020 års resultat visar en positiv utveckling bland

förbättring, då det var 44,7% av eleverna som faktiskt

elever i årkurs 9 i Vingåkers kommun jämfört med

fick betyget F i något ämne. Här ligger Vingåkers

undersökningen 2017. Även för årskurs 7 ses en positiv

kommun en bit under snittet i regionen. Undersökningen

utveckling inom flera områden.

visar också en liten ökning av elever som inte har någon

– Det är väldigt positivt att eleverna i både årskurs 7

att vara med på rasterna eller som blivit mobbade

och 9 mår bättre. Förhoppningen är att måendet på

minst en gång i veckan. Andelen elever som äter lunch

sikt också kommer att påverka betygsresultatet. En

dagligen har minskat och en ökning har skett av elever

ökad framtidstro och tryggare tillvaro i skolan ger en

som dricker läsk dagligen. Fler elever uppger att de varit

positiv effekt på hur eleverna tar till sig av skolarbetet

berusade eller fulla en eller fler gånger de senaste 12

som helhet. Känslan av mening skapar motivation! Tror

månaderna.

även att en helt ny skola har haft en positiv effekt på
elevernas framtidstro att Vingåkers kommun satsar på

Årskurs 7

skolan, säger Magnus Karlsson, rektor på Slottsskolan

Fler elever anger att de trivs bra i skolan, ofta har någon

7-9.

att vara med på rasterna och att de har studiero på
lektionerna. Fler äter skollunch, tränar 3 gånger/vecka

Årskurs 9

och sover bättre. Färre är stillasittande mer än 4 timmar

Eleverna känner större trivsel och trygghet både i och

efter en skoldag. Fler elever uppger att de mår bra och

utanför skolan och andelen elever som skolkar har

är glada i stort sett varje dag och färre upplever sig

sjunkit. Det är en större andel elever som äter bättre,

stressade. Inom området Hem, fritid och relationer har

sover bättre och vardagsmotionerar mer och använd-

samtliga frågor fått mer positiva resultat än 2017.

ning av tobak, alkohol och narkotika har minskat.
En negativ utveckling ses på frågor om i vilken
När det gäller elevers upplevda hälsa svarar fler att de

utsträckning eleverna äter frukost, dricker läsk dagligen

mår bra, är glada och mindre stressade samt färre som

och äter frukt och grönt dagligen. Färre elever vardags-

har värk i huvud eller axlar/skuldror/nacke mer än en

motionerar och fler har huvudvärk och värk i axlar/

gång i veckan. Lika stor andel av eleverna trivs bra med

skuldror/nacke.

livet just nu som 2017, men det är fler som ser ljust på
framtiden i årets undersökning.

Det är också fler elever som uppger att de röker, snusar
och dricker alkohol i årets enkät jämfört med 2017.

NR 4 2020
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Ny danspedagog
Kulturskolan

Kulturskolan i Vingåker
fortsätter att växa

Ellen Rydberg är ny danspedagog

På fyra år har Kulturskolan i Vingåker mer än fördubblat antal inskrivna

på

elever. I dagsläget är 331 kursdeltagare inskrivna vilket skapar goda

Kulturskolan

sedan

augusti

2020. Uppvuxen i Ödeshög som

förutsättningar att nå målet att till läsår 21/22 ha 380 elever.

ligger i södra Östergötland, men
har bott i Spanien de senaste

Kulturskolan har en bred verksamhet där kurskatalogen innehåller 47 olika

tre åren där hon utbildade sig

ämnen vilka förekommer vid 179 tillfällen per vecka. Kurser inom trumpet,

till

vid

sång/kör, saxofon, piano, dans, film/animation, bild, gitarr och bas är några

Institute of the Arts Barcelona med

av de val som finns i kurskatalogen. Elever från lågstadiet till högstadiet samt

inriktning mot modern dans och

några gymnasieelever besöker varje vecka Kulturskolan i deras nya lokaler

improvisation.

på Slottsskolan 7-9.

Vad har du för förhoppningar
på din nya tjänst?

– Det är oerhört glädjande att få vara med om den positiva utveckling som

Mina förhoppningar är att få

arbete bakom naturligtvis. Vi har kunnat bredda vår verksamhet, fått in

möjlighet att sprida dansglädje och

nya medarbetare med nya visioner, ett gott och utvecklat samarbete med

den fantastiska scenkonstform som

grundskolan med mera. Vi har också varit synliga för omvärlden på ett

dans skapar.

annat sätt vilket bidragit till att flera uppmärksammar oss. Vår nybyggda

professionell

dansare

vi har haft på Kulturskolan i Vingåker. Det ligger ett hårt och systematiskt

kulturskola är en riktig positiv upplevelse för både lärarteamet liksom för

Vad är din upplevelse av
Vingåkersbygden?

alla våra elever. Vi gläds mycket åt detta och är oerhört stolta att kunna

En fin gemenskap i kommunen med

är det lärarteamets insatser och målmedvetna arbete som möjligg jort vår

en omgivning av fantastiskt vacker

fina utveckling, säger kulturskolechef Fred Sjöberg.

erbjuda denna möjlighet till alla ungdomar i kommunen. Sist men inte minst

och otroligt inspirerande natur.

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut stipendier om totalt 40 000 kronor
för insatser inom idrott och kultur. Grattis till 2020 års stipendiater och tack för
det ni gör för Vingåkersbygden!

16

Ungdomsidrottsstipendium

Ungdomsledarstipendium

Jonna Andersson

Ida Andersson

Ungdomskultursstipendium

Kulturstipendium

Erik Andersson

Stig Pettersson
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Året som gått på Kulturskolan

Foto: Lasse Johansson

Trots corona har det under hösten varit många

Pippi Långstrump fyller 75 år detta år. Rollen som

spännande aktiviteter på Vingåkers kulturskola. Med

Pippi spelades av den talangfulla musikalartisten Bob

blicken i backspegeln ser jag hur vi flyttade in i nya

Hellberg som bland annat spelade huvudrollen som

fräscha lokaler på Slottsskolan 7-9 i januari. Det var

Snövit på Göta Lejon i Stockholm i vintras.

en hejdundrande invigningsfest med pompa och ståt.
Dessförinnan var det TV-framträdande för alla kör- &

Under höstlovet bjöds ungdomar i högstadieåldern in

dansbarn i den bejublade julkonserten Strålande jul som

att delta vid höstlägret Dream Camp på Hjälmargården.

sändes på julafton i TV4. Allting var på topp. Sedan kom

Mitt uppdrag som producent för årets Dream Camp, i

det stora bakslaget; coronapandemin. Alla inplanerade

regi av Kulturskolan, var en spännande utmaning. Lägret

konserter fick läggas på is. Speciellt körsången hamnade

finansierades med medel från Vingåkers kommun samt

i fokus som en av bovarna för att sprida smitta av covid-19.

ett ekonomiskt bidrag från Sörmlands Sparbank. Även

Till vår stora glädje bestämde kommunen att vi fick

Ica Supermarket Cityhallen, Coop och Delicato fanns

fortsätta verksamheten med vår musikundervisning

med som sponsorer. Linderoths tryckeri fick uppdraget

på Kulturskolan. Men det gick trögt. Många var oroliga

att leverera årets Dream Camp-tröjor. Under tre dagar

och försiktiga. Med all rätt! Men efter sommaren fick

fick ett 50-tal ungdomar vara kreativa tillsammans med

vi ny energi och hittade lösningar för att genomföra

inköpta aktörer, exempelvis Seaside Singers som ledde

konserterna som aldrig blev av i våras.

workshops med sånger i Epic Pop. Från Stockholm kom
Mikael Zifa med sina musiker och lärde ut afrikanska

Först ut var konserten Be Happy. Medverkande var

sånger och danser. Alla pedagoger vid Vingåkers kultur-

sångelever och Kulturskolans ungdomskör Bella Voce.

skola medverkade som ledare för olika Team-grupper.

De framträdde tillsammans med a capella sånggruppen

Eleverna kunde till exempel välja mellan att jobba

Dynamic Vocal. Innan konserten fick sångelever och

med foto & film, spela & sjunga i band, dansa eller vara

ungdomskör delta i en workshop som leddes av de fem

kreativa i en Skaparverkstad med återvinningsmaterial.

sångarna i Dynamic Vocal. De fick under workshopen

Det var tredje året i rad som Kulturskolan genomförde

coachning gällande både sceniskt och musikaliskt

detta läger och även detta år blev det en uppskattad

uttryck, liksom tips för att utveckla sin sångteknik.

höstlovsaktivitet.

Barnkörerna Österåkers Coola Kottar, Slottsskolans
Coola Kottar och Fräna Frön bjöd under hösten in
till musikalen Pippi möter Karlsson för att fira att

Ing-Mari Janzon
Sång & körpedagog vid Kulturskolan

NR 4 2020
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Kvartalets medarbetare

Bubblan

Befolkningen

i

Sverige

och

i

Vingåkers kommun blir allt äldre.

Helena Björnlund och Caroline Larsson

Ensamhet bland äldre är ett stort
hälsoproblem som ofta leder till

Det år som vi har i år är ett ovanligt år. Den pandemi som drar fram här och

sämre livskvalitet, sjukdom, extra

i resten av världen har gjort att mycket av våra liv, våra arbeten och vår

omvårdnad och ökade samhällskost-

verksamhet har fått förändras. Inom socialförvaltningen är det få som inte arbetar

nader. Kommunen driver därför

nära sina medmänniskor och brukare. På försommaren utsågs all personal inom

i samverkan med företagen Alti-

socialförvaltningen till kvartalets medarbetare för sina insatser att ge fortsatt

tude365 och Sensapp ett projekt

stöd och hjälp trots smittoriskerna samt för arbetet med att begränsa spridningen.

med syfte att motverka ensamhet

Många har tillfälligt fått utföra nya arbetsuppgifter eller byta arbetsplats.

för hemtjänsttagare och på så vis
skapa bättre förutsättningar för ett

Precis när sommarsemestrarna började fick kommunen ett uppdrag att

hälsosamt åldrande.

antikroppstesta all personal inom vård- och omsorg. Testningen skulle ske
inom en veckas tid och en stor del av den personal som skulle testas hade redan

Att motverka social isolering och

gått på semester. Som kvartalets medarbetare vill vi denna gång uppmärk-

ensamhet är kanske viktigare än

samma en grupp undersköterskor som stod för majoriteten av testningen.

någonsin i tider då vi måste begränsa

Med mycket kort framförhållning och med kort tid på sig genomfördes cirka

våra fysiska möten. I projektet får ett

300 tester på en vecka. Det var en av många viktiga insatser för att minska

antal hemtjänsttagare låna en varsin

smittspridningen och få kunskap om aktuell situation.

surfplatta där både mjukvaran och
hårdvaran har anpassats för att

Den här gruppens insats möjliggjordes också av att andra gjorde stora insatser

skapa en användarvänlig plattform.

genom att planera och ringa in medarbetare som skulle testas.

Under koordinering av bibliotekets
personal arrangeras digitala träffar,
som på ett enkelt sätt kan fyllas med
digitala sociala aktiviteter.
Faller projektet väl ut kan det göra
skillnad för individer som får en

Gruppen undersköterskor som i huvudsak
genomförde testningen består av:
Caroline Larsson
Louise Rundqvist
Maria Adamsson

Camilla Gustafsson
Helena Björnlund

ökad livskvalitet, men det gör även
skillnad

hemtjänstpersonalen
Dessa är kvartalets medarbetare för att de genom sitt ovanliga och extra-

känna sig otillräcklig. Ett hälsosamt

ordinära uppdrag att snabbt genomföra antikroppstestning på all personal i

åldrande leder i sin tur till minskade

vård och omsorg bidrog till att förbättra förutsättningarna att hantera corona-

samhällskostnader.

pandemin i kommunens vård och omsorg.

samverka

18

för

genom minskad stress över att

inom

Genom

att

kommunen

kan

verksamheterna hjälpas åt att ge

Resultatet av testningen, såväl i Vingåker som i resten av länet, visade att

både god omvårdnad och bättre

andelen av vård- och omsorgspersonalen som varit smittade väldigt väl följde

social tillvaro.

andelen smittade i kommunen i stort med cirka 1 % förhöjning.

VINGÅKER FÖR DIG
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Socialförvaltningen digitaliserar

Vi blir mer och mer vana vid digitala tjänster både

Försörjningsstöd

hemma och på arbetet. Användandet av smarta mobiler,

E-tjänsten är för dig som söker försörjningsstöd för

surfplattor tillhör mer och mer vardagen vilket leder till

första gången eller som har ett pågående ärende.

att man förväntar sig att kunna göra det mesta online.

Tjänsten består av sju steg där du får svara på frågor

Det kan vara att skicka in en ansökan om något eller

om dig själv och eventuell medsökande, bostad,

visa sitt intresse för något man vill delta i.

sysselsättning, tillgångar, inkomster och utgifter.

På Socialförvaltningen ser vi det som naturligt att följa

Bistånd eller stöd och service

med i utvecklingen genom att utveckla och erbjuda

E-tjänsten innehåller både ansökan om Bistånd enligt

digitala tjänster till medborgarna.

SoL (Socialtjänstlagen) samt ansökan om Stöd och
Service enligt LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade). Inom bistånd kan du bland

I dagsläget finns följande e-tjänster
kopplat till socialförvaltningen

annat ansöka om hemtjänst, boendestöd, dagvård,
korttidsboende, särskilt boende, mattjänst, trygghetskamera eller trygghetslarm. I Stöd och service finns

•

Försörjningsstöd

•

Bistånd eller stöd och service

•

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

•

Anhörigstöd

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

•

Språkvän

E-tjänsten är sammanslagen till en e-tjänst där du i

ansökan om personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse och bostad med särskild service.

e-tjänsten väljer färdtjänst eller riksfärdtjänst. E-tjänsten
består av sex steg av frågor om resan, eventuella hjälpmedel, bostaden, förflyttning till och från bostad.

Anhörigstöd
Via e-tjänsten kan du som är i behov av att få kontakt
med AnhörigCentrum skicka in en intresseanmälan. I
e-tjänsten kan du välja om du vill bli kontaktad för mer
information via mail eller telefon. Du kan också beställa
information till din mail. Det finns även samtalsgrupper
som du kan anmäla intresse till.

Språkvän
E-tjänsten vänder sig till dig som är ny i Sverige och vill
förbättra dina kunskaper i svenska och om Sverige, till
exempel kultur, traditioner med mera. Språkvän är även
till för dig som är född eller har bott länge i Sverige och
vill träffa någon som är ny i Sverige. Du kan ansöka själv
eller med familjen. E-tjänsten finns både på svenska och
engelska.

NR 4 2020
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Funktionshinderomsorgen 30 år

F un kt ionsh i nderomsorgen

i

som jobbade i hans arbetsgrupp

gruppbostäder. Helena Vogt var en

Vingåkers

i

skulle bli så självständiga som

utav de som var med och startade

höst. Ann-Karin von Mecklenburg,

kommun

möjligt. Där och då bestämde jag

upp Storgatan:

enhetschef

mig för att börja jobba med personer

– När vi startade upp hade vi mer

med funktionsnedsättning.

personal

vid

jubilerar

funktionshinder-

omsorgen, var med vid uppstarten
av verksamheten för 30 år sedan.

idag

finns

mera

valmöjligheter för brukarna vilket
I en tid då specialsjukhusen och

är mycket bättre i jämförelse med

– Jag utbildade mig till arbets-

vårdhemmen

stängdes

ner

och

för 30 år sedan, säger Helena som

terapeut för drygt 40 år sedan

kommunerna

började

ta

hem

sedan cirka 17 år arbetar inom

och hade då ingen aning om vad

sina brukare som bodde på dessa

funktionshinderomsorg

stora

var

för

institutioner

behövdes

daglig verksamhet.

en

något. Men min sista praktikperiod

helt ny verksamhet startas upp

Malin Samuelsson som anställdes

g jorde jag på ett dagcenter för

i

vid uppstarten 1990 instämmer:

personer med utvecklingsstörning

började bygga gruppbostäder och

– Den största skillnaden idag mot

och

starta

så

vid starten är just att det idag finns

handledare som tillverkade olika

även i Vingåker. År 1990 öppnades

många fler valmöjligheter, både inom

slags hjälpmedel för att personerna

Storgatans

dagcenter och boendealternativ.

jag

fascinerades

av

min

kommunerna.

Kommunerna

dagverksamheter
och

och

Fabriksgatans

“Den största skillnaden
idag mot vid starten är
att det idag finns många
fler valmöjligheter”
20

men
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Funktionhinderomsorgen

har

sedan dess vuxit och idag är
det cirka 95 brukare som har
olika insatser. Insatsen kan vara
personlig

assistans,

särskild

boendeform antingen på gruppbostad

eller

servicebostad.

Funktionshinderomsorgen
även

boendestöd

i

det

ger
egna

hemmet, bedriver daglig verksamhet, barnkorttids och
ledsagning- och avlösarservice. Den utveckling av
verksamheten som kanske mest syns utåt är daglig
verksamhet som från start bedrevs i en liten lokal där
det bland annat sorterades klädnypor, pysslades och
lagades mat med mera. Efter hand när det kom fler

Kent Norèn, boende
Jag heter Kent Norén och bor på Fabriksgatans
gruppbostad i Vingåker. Veckodagarna går jag
upp tidigt för att komma iväg till min dagliga
verksamhet. Kaffekoppen är det viktigaste på
hela morgonen.

brukare med andra krav på sysselsättning har flera
nya grupper startats på olika platser i kommunen. En
annan stor utveckling som har skett under 30 år inom
funktionshinderomsorgen är att arbetet idag utgår ifrån
olika evidensbaserade metoder för att ännu bättre
möjliggöra ökad självständighet och ett bättre liv för
brukarna.
– Vi är en viktig resurs för kommunen, exempelvis
vårt tvätteri som ansvarar för all tvätt- och förrådsverksamhet till äldreomsorgen. En annan arbetsgrupp
hjälper äldre personer i deras trädgårdar och en tredje
arbetsgrupp ansvarar för restaurangen på Sävstagården.
Vi har även en arbetscoach som letar arbetsplatser på
olika företag till personer som vill pröva på att jobba på
en extern arbetsplats och då kan utvecklas och bli ännu
mer delaktiga i samhället, avslutar Ann-Karin.

Inga-Lill Larsson, boende
För 25 år sedan flyttade jag till Storgatans
gruppbostad. Jag har haft 4 katter under årens
gång, jag älskar djur och speciellt katter. Idag är
jag pensionär och arbetar inte längre. Jag har
jobbat med olika saker på dagcenter. Jag var
husmor när vi hade utegruppen i torpet. Jag
har städat på avdelningen på Ekgården och har
jobbat i kontorsgruppen där vi rev och sorterade papper.
Nu när jag är pensionär är jag alla dagar på
boendet förutom torsdagar då jag åker till
dagvården. Det bästa är att vi har ett fint och
bra boende. Vi kan sitta ute på sommaren och
har en bra uteplats. Sedan gör vi lite roliga
saker ibland och åker på utflykter med vår
buss. Jag kommer ihåg att jag har varit till
Brunnsparken och dansat med Ann-Karin till
Lasse Stefanz dansband.

Det är många år sedan jag flyttade till
Fabriksgatan 24. Här trivs jag jättebra, vi är
ett roligt gäng och det händer mycket skoj här.
När personalen frågade om vart jag skulle vilja
bo om jag inte bodde på gruppbostaden kunde
jag inte komma på någon annanstans jag hellre
skulle vilja bo, gruppbostaden är mitt hem, där
är jag trygg och har mitt liv.
Jag har många intressen, några av mina
favoriter är att lyssna på musik, titta på sport
och inredningsprogram. En favorit är när
Vinterstudion drar igång. Spela spel är också
roligt, vårat favoritspel på gruppbostaden är
Yatzy. Det roligaste jag vet är att komma iväg
till Stockholm. Vi brukar åka en gång om året
och titta på en stor hästshow och gå och shoppa
och äta gott, det brukar vara något jag ser fram
emot hela året.
En gång i veckan går jag i skolan på
Åbrogården, det tycker jag om. Jag ser också
fram emot när jag har möjlighet att åka och
bada i kupolen. Hemma har jag en träningscykel som jag använder nästan varje dag, den
är bra. Jag tycker mycket om att umgås med
andra, det är viktigt för mig.
När jag är på jobbet skruvar jag isär elektroniksaker och river papper i dokumentförstöraren.
Jag gillar verkligen att jobba, det är jätteviktig
för mig. Vi har disco/musikstund där jag får
sjunga i mikrofon till låtar jag tycker om. Jag
tränar stavning på Ipaden eller i datorn. Ibland
går vi ut och går tillsammans. Jag pysslar,
pusslar och målar också. Jag gillar att jobba
på dagverksamheten för att vi får göra olika
arbetsuppgifter. Det är roligt att träffa mina
arbetskamrater och få samtala med varandra
om livet och tillvaron. Alla är snälla.
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Höst på Humlegården/Ekgården

I oktober fick de boende på Humlegården och Ekgården

En utslagsfråga fanns även som bestod av att gissa

besöka samlingssalen för att få uppleva hösten med sina

hur långt snöret var i en glasburk. Svaren var allt från

sinnen och vara med och tävla om ett pris till sitt boende.

21 centimeter till 5000 centimeter. Snöret var 268

På grund av pandemin fick de dela upp sig avdelningsvis

centimeter och den som kom närmast gissade på 250

och komma på anvisade tider. I samlingssalen var fem

centimeter. Avdelningen Liljan kammade till sist hem

bord uppdukade, ett för varje sinne.

förstapriset i form av en fransk chokladtårta.
31 personer besökte samlingssalen (personalen ej

Känsel – känna i en låda och gissa föremål.
Det var bland annat ull, kottar och en sten.
Syn – se och gissa löv från vanliga svenska träd.
Lukt – lukta och gissa dofter i olika burkar.
Riktigt svårt enligt vissa.

inräknad). De som kom uttryckte att de tyckte det var
ett roligt och trevligt arrangemang och önskade fler
liknande tillfällen.
Arbetsterapeuterna Ylwa Lundin, Cecilia Kickmaier
och Sara Ohlsson arrangerade evenemanget som en
del i ett projekt kommunen har fått projektpengar för
att under hösten stimulera till aktivitet på SÄBO.

Hörsel – lyssna och gissa ljud som spelades
upp, bland annat varg, regn och kråkor.
Smak – smaka två olika äppelsorter och
mörk choklad.

Ansök om försörjningsstöd
Nu kan du ansöka om försörjningsstöd via en e-tjänst

ansökan när den är färdig via bank-id. Om du saknar

på kommunens webbplats minasidor.vingaker.se. Det

bank-id kontaktar du din bank. Du kan också läsa mer

innebär att du kan ansöka via dator, smartphone eller

på www.bankid.com

surfplatta. Du kan ansöka när du vill på dygnet och
genom att använda e-ansökan sparar både du och vi tid

Du kan bara ansöka om försörjningsstöd en gång

i handläggningen.

per månad. När du har skickat in din ansökan för en
månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar.

För att kunna göra en ansökan behöver du ha bank-id

Om du har skäl för att fortsätta lämna in din ansökan på

och vara folkbokförd i Vingåkers kommun. Söker du

papper så är det fortfarande möjligt.

tillsammans med en partner behöver båda signera
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Hundraåringarna som älskar att träna
Fallprevention
Vecka 40 är återkommande
allförebyggande vecka i Sverige
vilket brukar uppmärksammas på
olika sätt av kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
Men 2020 är inget vanligt år,
pandemin begränsar oss att samla
eller samlas i grupper för att sprida
kunskap om fallrisk.

Anna Hult och Rut Eriksson

Att ramla och bryta sig kan för många äldre betyda slutet för att
kunna bo kvar hemma och självständigt ta hand om sig själv och sitt
hem. Många flyttar in på ett särskilt boende efter en fraktur.
Anna Hult flyttade in på Ekgården för ett år sedan efter att hon hade
fallit hemma och brutit höften. Men Anna gav inte upp för det utan
har tränat och lyckats komma i form igen. Nu kan hon gå upp själv på
morgonen och göra sig i ordning och till och med bädda sin säng själv.
Anna som ska fylla 100 år i december berättar:
– Jag träffade min doktor tidigare i höstas som sa att jag hade fina
värden, som en 70-åring! Att träna är höjdpunkten på veckan, jag
mår så bra av att få cykla med både armar och ben. Målet är att bli
105 år!
Rut Eriksson som också ska till att fylla 100 år och bor på Ekgården
säger att möjligheten att få träna och röra på sig är viktig för henne.
Rut är lite blygsam och säger att det går skapligt med träningen som
bland annat innefattar att stå på balansbräda. Arbetsterapeut Ylwa
Lundin och sjukgymnast Ulrika Svanberg som håller i träningen
på Ekgården berättar att de två 100-åringarna är bäst i klassen. De

Att halkrisken och risken att falla
ökar för oss alla på höst och vinter
när det är mörkt, regnigt och halt är
vi nog alla medvetna om. Vi rustar
bil, cykel och så vidare inför vintern.
Men rustar vi oss själva för att
minska fallrisken när vi går ut? Vad
har man för skor på fötterna,
behöver man något att hålla i, ser
man ordentligt? Men det är inte
enbart utomhus man riskerar att
ramla. De flesta fall inträffar inomhus. Alla kan falla men risken ökar
med åldern. Det går att förhindra
och minska risken att falla genom
bra kosthållning, motion och
balansträning. Man kan också
behöva se över miljön i sin bostad;
hur är det möblerat, finns sladdar
att snubbla på, mattor som kan
glida undan, belysning, stödhandtag
i duschen med mera.
Du som har svårt att ta dig till din
vårdcentral och är orolig för att
ramla kan kontakta kommunens
arbetsterapeut eller sjukgymnast
för ett hembesök för att se över
hemmiljö samt hjälpmedelsbehov.
Hjälpmedel som duschstol och
rollator kan underlätta förflyttningar
samt minska risk för fall. Kontakta
arbetsterapeuter eller sjukgymnaster
via kommunens växel 0151-191 00.

kommer alltid och är engagerade och positiva. Även om man snart är
100 år ger träningen resultat och bidrar till en bättre hälsa.
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Språkvän under pandemin

Sedan tre år bedriver kommunen projekt Språkvän

1-2 gånger per vecka. Träffarna sker under organiserade

vilket har lett till att cirka 120 personer, både nyanlända

former som till exempel språkcafé med olika teman

och etablerade svenskar, har fått nya kontakter med

eller språkpromenad – ett nytt sätt att möta flera och

varandra. De olika mötena har lett till nya kunskaper

träna språket.

om kultur och traditioner, utvecklat språket och en
vänskap som berikat båda sidor. Av projektdeltagarna

Läxhjälp för de som studerar på SFI (Svenska för invan-

är det tjugo nysvenskar som har börjat arbeta varav två

drare) är ett miniprojekt i samarbete med Vingåkers

av dem har fått tillsvidareanställning. Tio språkvänner

bibliotek och Studiefrämjandet. De två organisa-

har börjat med någon yrkesutbildning och en studerar

tionerna är våra bästa samarbetspartner! Vi fortsätter

på universitet.

med läxhjälp och erbjuder begränsade platser för de
som verkligen behöver det.

Är det mycket eller lite?
Vi är tacksamma för de som redan idag är engagerade
2020

är

inte

det

lättaste

året

att

jobba

med

språkvänner eftersom många etablerade svenskar som
engagerade sig som språkvänner är pensionärer som
följer myndigheternas rekommendationer med social

i projekt Språkvän och vi välkomnar fler som vill
investera sin tid i samhällets utveckling.
Tillsammans kommer vi bli starkare!

distansering. Många nysvenskar i projektet blev oroliga
över att tappa kontakter och språket men vi hittade ett

Liudmila Holm

sätt att fortsätta arbetet. Alla språkvänner delades upp

Områdeschef Integrationsenheten

i mindre grupper för att kunna träffas och hålla avstånd

Inspiration till integration – Integrationsnätverket i Vingåker
Varje höst samlas vi som arbetar med integrationsfrågor

Frågor dök upp om personligt engagemang och egna

för att reflektera över vad vi har g jort och för att planera

resurser för att inkludera våra nya invånare i samhälls-

arbetet framåt. Vårt integrationsnätverk möjliggör

frågor. Vad skulle vi kunna göra mer för att lyckas bättre?

kunskapsutbyte mellan oss som arbetar i kommunen

Vilken grupp av nyanlända behöver oss?

och ideella organisationer där vi kan prata om våra
gemensamma utmaningar.

Träffen bjöd även på föreläsning av socialchef Dag
Wallströmer som berättade om flyktingsituationen i

Trots att höst 2020 präglas av pandemin var intresset

världen, nationellt och lokalt. Intressant och givande

för träffen och integrationsarbete stort med ett 20-tal

föreläsning som ger mer förståelse om att integration är

personer som samlades på Åbrogården. Representanter

ett gemensamt ansvar och att alla ska vara med.

från Vingåkers bibliotek, Kulturskolan, socialtjänsten,
barn och utbildning, Viadidakt, Svenska kyrkan, Röda
korset och Mötesplatsen skapade tillsammans en varm

Liudmila Holm

stämning och intressanta diskussioner med inspirerande

Områdeschef Integrationsenheten

idéer och funderingar.
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Multikulturell
frukost för kvinnor

Projekt
Hälsosamt liv

I och med coronakrisen har integrationsenheten varit tvungen att tänka
om för att verksamheten inte ska stanna av. Integration handlar om möten
mellan människor och mycket sker numera via telefonsamtal men det finns
ett fortsatt behov av fysiska möten.
Multikulturell frukost för kvinnor med olika teman startades i maj och har
efter ett sommaruppehåll fortsatt med träffar utifrån Folkhälsomyndighetens
försiktighetsåtgärder där en mindre grupp träffas i en större lokal som gör
det lättare att hålla avstånd. Träffarna utgår ifrån kvinnornas intresse och
gruppen bestämmer tillsammans vilket tema som tas upp nästa gång. Fokus
ligger på vilka yrkeskunskaper personerna har och vad var och en behöver
utveckla för att kunna börja arbeta.
Ibland gör gruppen en utflykt, till exempel till Säfstaholms slott med guidning eller skördemarknad i Vingåker.

I samarbete med Region Sörmland
har

Integrationsenheten är stolta över samarbetet med Studiefrämjandet och

integrationsenheten

startat

projektet Hälsosamt liv.

i september startades målerikurs för kvinnorna med syftet att ge grundläggande kunskaper i akvarellmåleri. Kursledare Karina Veinhede säger att

Vi har sett bland nya invånare under

kvinnorna har fått möjlighet att uttrycka sina känslor via måleri och också

och efter deras etablering att många

få en stunds avkoppling från världsliga bekymmer. Kursen uppmuntrar även

har hälsoproblem och många är

till samtal kring bilder och målartillbehör vilket underlättar för inlärningen

sjukskrivna vilket förhindrar en

av nya svenska ord. Det är även en fantastisk möjlighet att höja självkänslan

aktiv integration. Därför vill vi

och självsäkerheten genom att lära sig något nytt. Gruppen har en

arbeta förebyggande med hälsa och

avslappnad stämning och skrattar mycket vilket gör att de kan lära sig

livsstilsfrågor genom att utbilda

mycket om sig själva och varandra. Deltagarnas målningar visas sedan upp i

hälsoinformatörer som talar olika

en utställning på Vingåkers bibliotek.

språk.
Tio frivilliga personer som visade
stort intresse för idén deltog under
hösten i en grundutbildning om
hälsosamt liv. De har sedan arbetat
med att sprida hälsoinformation
till sina landsmän på modersmål
samt

arbetat

motivation

med

för

fysisk

att

skapa

aktivitet.

Hälsoinformatörerna skapar grupper
för att promenera, cykla, dansa,
träna med vänner och fortsätta
prata om livsvanor som leder till
bättre hälsa.
Om ni träffar personer med en
lila väst med Region Sörmland på
gatan – då vet ni att det är integrationsenhetens

Hälsoinformatörer/

Hälsoinspiratörer.
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Vi har julledigt 28 – 30 / 12
Åter igen 4 / 1

Vi tackar alla kunder och läsare för i år.
Ett svårt år för alla med tanke på Covid-19.
Vi ser fram emot ett bättre 2021
då det förhoppningsvis ska börja återgå
till en mer normal tillvaro för alla.

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Mats och Jonas med personal

OMSORG & STÖD

Affärsskola för utrikesfödda

För att stödja och stärka utrikesfödda kvinnor satsar

Sverige. En annan del har varit träning i samarbete,

Vingåkers kommun på ett program som handlar om

kommunikation, att ta ansvar, visa nyfikenhet, att vara

motivation och vilja. Alla är vi motiverade på vårt eget

modig, ta initiativ och lösa problem. Och självklart

sätt och vill göra något bra med vårt liv, alla strävar efter

träning i svenska språket vilket integreras i arbetssättet

att göra det som vi tror ska löna sig. Motivation är den

löpande under programmets gång. Sammanfattningsvis

viktigaste framgångsfaktorn.

ska dessa förmågor resultera i att varje kvinna utvecklas
till en handlingskraftig person som leder sig själv framåt

Affärsskolan

bygger

på

den

forskningsbaserade

mot ett mål.

KREO-metodiken som är en metod för idé-och
konceptutveckling i grupp. Frågor som kursdeltagarna

I programmet ingick ett studiebesök hos en företagare

har arbetat med: Hur skapar jag den inre process som

som är utlandsfödd och som nu driver en snigelfarm.

påverkar mina beslut och mina handlingar? Var finns

NyföretagarCentrum har medverkat vid ett tillfälle och

drivkraften för att lyckas med språket och hitta min

berättat om sin verksamhet.

egen väg till det svenska samhället? Har jag kvar mina
drömmar? Vad är det att ta ansvar?

Engagemanget har varit enormt på de utbildningstillfällen som erbjudits. Kursledare av affärsskolan har

På grund av corona har det blivit tio utbildningstillfällen

lyckats skapa en fin relation till kvinnorna och det har

istället för planerade tretton. Utöver det har kursledare

varit en grundförutsättning för att de ska våga utmana

Annika Löfgren träffat varje kvinna två gånger för

sig själva att gå utanför sin trygghetszon, vilket behövs

individuell coachning kring mål och handlingsplan.

för att de ska komma vidare. Lycka till i fortsättningen

Kommunens egen personalarbetscoach Ahmed Gaal

till er som har deltagit i kursen!

har närvarat vid coachningen och kopplat på nästa steg,
samt erbjudit att följa upp varje kvinnas handlingsplan.
Programmet innehöll även delar där deltagaren blir
medveten om vikten av att bygga upp ett nätverk i

Liudmila Holm
Områdeschef Integrationsenheten
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Jul i vingåkersbygden
28 nov–10 jan

Var med i Kultur & Fritids aktiviteter för hälsa och digitalt socialt umgänge!
Håll dig hälsosam genom att röra dig fysiskt och vara digitalt social med oss
på bibblan, slottet och fritidsgården.

Digitala evenemang!

Digital adventskalender
1, 2 & 3 advent;
29 november, 6, 13 december
Möt familjen Juliander – digital

Onsdag 2 december
13.00. Vi fikar och möts på Internet tillsammans
med landsbygdsbibliotekarie Kjell Sternberg

Onsdag 9 december

adventskalender i tre delar!

13.00 och 17.00 (repris). Se kalendern här:
facebook.com/bibliotekoupplevelser/live

ide
Temapromenader med gu
4, 11, 18 december, 8 januari
Temapromenader om Vingåkers historia

13.00, start Säfstaholms slott. Vi som känner oss
isolerade får chans till umgänge med social
distansering. Max antal deltagare 7 stycken.
Stanna hemma vid symptom.

Kul för barn & unga!

(Åk 4-18 år)

Öppettider Fritidsgården
1-23 december, 4-10 januari
Mån-fre 15.00-21.00. Häng inomhus på fritidsgården,
max 8 personer åt gången. Boka din plats á
1,5 timme, via fritidsgarden@vingaker.se eller tfn.
073-057 46 24 (efter kl. 13.00). Mellis alla dagar
á 5 kr. Kuponghäfte köps på fritidsgården.

Tisdagar & torsdagar
Grillning vid fritidsgården

18.00-20.00, Vingåkers fritidsgård. Korv med bröd
och dryck. Vi tar swish och melliskupong.

Fredagar
Här och nu på Fritidsgården - teamshäng!
19.00. Mer info hittar ni inom kort på
www.vingaker.se och FB @FritidsgardenVingaker

17.00. Shared reading – fika och läs en
novell med socialbibliotekarie Christina Strender

Onsdag 16 december
13.00. Jultraditioner på Säfstaholms slott
– digital guidning med kultursamordnare Ulrika

Onsdag 23 december
17.00. Husdjursfika – få sällskap och visa upp ditt
husdjur eller se andras tillsammans med Ulla Solsmo,
biblioteket

Onsdag 30 december
13.00. Fika, tipsa och få tips om Hälsoböcker
tillsammans med Ulla Solsmo, biblioteket
Evenemangen sänds i en digital teamsgrupp. Anmäl dig
till gruppen genom att skicka din mejladress till
turism@vingaker.se eller ring 0151-191 90. Märk
mailet ”Evenemang”. Mer info: vingaker.se/kultur-fritid

Tävla i juluppdraget!
18 december–11 januari
För vuxna och barn från 8 år. Under jullovet
presenteras ett antal uppdrag att lösa. Mer info:
vingaker.se/bibliotek

Take away på olika sätt...
Biblioteksböcker
Håll dig uppdaterad om bibliotekets Take awaytider med mera: vingaker.se/bibliotek eller kontakta
oss: 0151-191 90, biblioteket@vingaker.se

Julklapps-take away från slottsbutiken
Mer info: safstaholm.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens
och Region Sörmlands rekommendationer gällande covid-19.
Mer info: vingaker.se/coronavirus-covid-19

