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“Slottskolans
elever tog klass 8A
vidare till finalen i
Teknikåttan.”
SID 18

NR 1 2021

VINGÅKER FÖR DIG

1

2

VINGÅKER FÖR DIG

NR 1 2021

Vingåker för dig
Jag är otålig. Med det menar jag att

jag inte kan påverka alla saker jag

vilket jobb de har g jort och vilken

jag inte tycker om att vänta och

har räknat upp så varför gnäller jag

resa de har varit med om. Nu tänker

nu tycker jag att mitt liv består av

då? Jag har det ju egentligen ganska

jag inte uppehålla dig längre utan

en mängd av den varan - väntan

bra och tänker man i de banorna

börja bläddra och djupdyk i vad som

på

skolavslutning,

känns livet helt plötsligt lite enklare.

har hänt under våren i Vingåkers-

lättnader i restriktionerna och på

sommaren,

Tänk också så mycket vi har att se

bygden och vad som är på gång

vaccination. Nu har jag fått den

fram emot och så många händelser

framåt. Med det får jag önska dig

första dosen och vad händer då?

och aktiviteter som sker i vår bygd.

god läsning och trevlig sommar. Om

Ännu mer väntan. Väntan på dos

vi ses någonstans i sommar - tveka

två och därefter på att övriga är

Äntligen kan vi förhoppningsvis

inte att ta kontakt om det är något

fullvaccinerade och hur länge ska

öppna Säfstaholms slott. Jag hoppas

du undrar över eller

det dröja? Nu tycker kanske du att

du tänker besöka vår fantastiska

vill språka om.

jag låter lite gnällig och ja, det är

kulturbyggnad och allt som slottet

jag, men jag vill att allt ska bli som

kan erbjuda i upplevelser och akti-

vanligt.

viteter. Jag längtar tills jag kan kliva
innanför dörrarna till denna pärla

Jag vet att det inte kommer bli som

som vi har i kommunen. Jag måste

det har varit utan att vi får förhålla

också passa på att ge ett stort och

oss till det ”nya normala”. Jag vet att

varmt grattis till våra teknikåttor -

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Vingåkersbygden växer

Ny förskola

Detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark

Kommunfullmäktige har beslutat den 19 april att ge

Tänk att få bo i en fantastisk miljö med både slottet och

uppdraget till Vingåkers Kommunfastigheter AB att

Vingåkersån som granne, med några minuters avstånd

bygga en ny förskola med sex avdelningar. Den nya

till både skola, förskola som centrum och tåg. Detaljplan

förskolan kommer att ersätta de två befintliga Grändens

för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6

förskola och Södergårdens förskola och byggas strax

m.fl.) möjliggör bygge för 120 lägenheter och är just nu

intill de båda förskolorna.

på väg genom processen med samråd, yttranden och

På väg till beslut – ny skola i Marmorbyn
Förslaget som kommer att nå kommunfullmäktige den

politiska beslut. Om allt går som planerat kan vi räkna
med att byggstart sker 2022. Läs mer på vingaker.se

AB i uppdrag att bygga en ny skola i Marmorbyn inom

Detaljplaner på gång – Detaljplan Viala 1:3 m.fl.
Östra Hagnäset

följande ramar:

Viala ligger mitt emellan sjöarna Kolsnaren och Viren,

21 juni är följande, att ge Vingåkers Kommunfastigheter

5-10 minuter med bil från centralortens service,
Skolan ska i sin helhet med befintliga kvarvarande

föreningsliv och tågstation. Här hittar du Hembygds-

byggnader

gården som bland annat bjuder in till midsommarfirande

inrymma

7

klassrum

med

grupprum,

hemvist för fritidshem, personalrum, arbetsplatser, rum

och spelmansstämmor.

för elevhälsans personal, rektorsexpedition, bibliotek,
matsal och idrottshall.

I maj fattades ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden
om att ta detaljplan Viala 1:3 m.fl. Östra Hagnäset vidare

Om beslutet går igenom och tidplanen rullar på som det

för granskning. Detta innebär att innan kommunen kan

ska kan en ny skola stå klar under 2022. Du kan följa

fatta beslut om antagande av en detaljplan ska plan-

kommunfullmäktige live på webb-tv på vingaker.se

förslaget göras tillgängligt för granskning.

21 juni klockan 14.00.
Under granskningen ges myndigheter, sakägare och

Lägenheter

8

andra som berörs av planen möjlighet att lämna deras

Vingåkershem har nu färdigställt åtta nya lägenheter

synpunkter

i Högsjö. Samtliga lägenheter är redan uthyrda och

kommer igång ska även beslut fattas i kommunstyrelsen

inflyttningsstart är 1 juli. Dessutom pågår just nu arbetet

och kommunfullmäktige vilket troligtvis blir under

med att omvandla den gamla Vivo-butiken Werners

september-oktober. Detaljplanen möjliggör bland annat

Livs i Vannala till två nya lägenheter.

för totalt sju nya bostadsfastigheter i sjönära miljö.
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på

planförslaget.

Innan

granskningen

Hjälp oss bekämpa invasiva arter

Bild på Parkslidebestånd/blad

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar

Invasiva växter får inte hamna på komposten eller

och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt

trädgårdsavfallet. De ska transporteras i slutna sopsäckar

flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt

till återvinningscentralen som tar emot växtavfall från

och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som

invasiva arter.

tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter
upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som

Du kan rapportera in observationer på invasiva växter

sprider sjukdomar.

via www.invasivaarter.nu

Vingåkers kommun ansvarar för att bekämpa invasiva

Länsstyrelsen i Södermanlands län, tfn: 010-223 40 00,

arter på kommunal mark, övrig mark ansvarar du som

sodermanland@lansstyrelsen.se

fastighets- eller markägare för. Om du misstänker att
du har en invasiv främmande art på din mark behöver

Din rapportering kan bidra till att stoppa spridningen

du som markägare bekämpa den. Om du upptäcker

innan arten har hunnit orsaka någon skada. Tänk även

en invasiv art på någon annans mark kan du kontakta

på att gärna bifoga en bild i din rapportering.

markägaren eller Länsstyrelsen i Södermanland som är
ansvarig tillsynsmyndighet.

Tack för din insats!

Släng aldrig
växtavfall från
invasiva arter i
naturen!
Jätteloka

Kanadensiskt gullris. Bilder hämtade från Naturvårdsverket

NR 1 2021
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Råd om vattensäkerhet/värmebölja
Varje år omkommer cirka 150 människor av drunkning.

• Använd alltid flytväst!

Över 80 procent av dessa är medelålders och äldre män.
Detta beror sannolikt på att män är benägna att ta större

• Övervaka alla barn medan de är i, på eller nära vatten.

risker, men också dricker mer alkohol än kvinnor och
ogärna använder flytväst. Bland barn mellan ett och sex
år är drunkning den vanligaste dödsorsaken i kategorin

• Flyttbara pooler bör skyddas av staket eller lock. Finns
det inget lämpligt skydd bör de tömmas.

oavsiktliga skador. De flesta drunkningar och tillbud
sker i den nära omgivningen, i badkar, trädgårdsdammar,
pooler, sjöar, älvar och stränder, och när man lämnar

• Som vuxen bör du alltid bada tillsammans med någon,
och undvika alkohol i samband med bad.

barnen ensamma en kort stund. Genom förebyggande
åtgärder som uppsikt, flytvästar och inhägnade pooler
kan dock olyckor undvikas.

• Hoppa och dyk inte på okänt vatten, och simma inte
under bryggor eller hoppställningar.
• Knuffa aldrig eller håll aldrig fast någon under vattnet.
• Lek inte med räddningsmaterial och ropa endast på
hjälp i nödsituation.
• Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du
tänker komma tillbaka.
• Vid drunkningstillbud ska du alltid ringa 112.

Det är viktigt att tänka på följande vid värmebölja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10

Drick tillräckligt med vätska även om du inte känner dig törstig
Fyll på med salter och mineraler genom att till exempel dricka mineralvatten
Undvik alkohol och söta drycker
Om du använder vätskedrivande läkemedel, rådgör med din läkare om dosering
Använd befintliga fläktar, luftkonditionering eller kylsystem om dessa finns
Använd markiser/persienner för att utestänga värmen
Undvik solen när den är som starkast mitt på dagen
Vädra ut värme under kvällen eller natten
Klä dig i svala kläder som ”andas”
Undvik ansträngande sysslor
Gör det du måste när det är som svalast
Planera resor och förflyttningar till svalare tidpunkter, exempelvis morgon eller kväll.
VINGÅKER FÖR DIG
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Påminnelser på fakturor
Vingåkers kommun har under våren tecknat avtal med Visma Financial Solutions AB (Visma) gällande hantering
av kommunens påminnelser till kunder avseende obetalda fakturor. Sedan tidigare sköter Visma kommunens
inkassohantering. Detta betyder att Visma i fortsättningen svarar på frågor om betalning av en påminnelse eller ett
inkassokrav. För frågor gällande ursprunglig faktura från kommunen och frågor om tjänsten/produkten och dess
innehåll svarar kommunen som vanligt.

Har du frågor om fakturor eller om tjänsten/produkten och
dess innehåll, kontakta kommunen.

Har du frågor om betalning av påminnelse
eller inkassokrav, kontakta Visma.

Se referens på fakturan och kontaktuppgifter till den personen
alternativt:

E-post: kontakt.vfs.se@visma.com
Telefon: 0771-23 24 02

E-post: ekonomi@vingaker.se
Telefon: 0151-191 23

Nytt reservkraftverk säkrar elförsörjning
Till hösten ska Vingåkers kommuns andra reservkraftverk sättas i drift för att säkerställa elen vid strömavbrott i
kommunen. Det första reservkraftverket var delfinansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
med kriterierna att säkerställa krisledningsförmågan i kommunen och installerades för några år sedan vid kommunhuset.
Nu kommer elförsörjningen vid ett strömavbrott säkras vid kommunens särskilda boende samt centralkök.
Centralköket är navet för kommunens måltidsverksamhet. Med reservkraften garanteras tillagning av måltider till
det särskilda boendet, hemtjänstens matlådor, restauranger och LSS-bostäder samt till skolor och förskolor.

NR 1 2021
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Information om sotning

Rengöring (sotning) ska utföras regelbundet på eldstäder

Västra Sörmlands Räddningstjänst godkände många

och tillhörande rökkanaler. Hur ofta beror på vilken/

dispensansökningar 2015 och 2016 då Vingåkers

vilka eldstäder som finns i fastigheten samt vad man

sotare skulle gå i pension. Många av Vingåkersborna

eldar med och hur man eldar.

ville behålla Sörmlandssotarna AB och ansökte om
att få dispens om att låta annan än den av kommunen

Brandskyddskontroll (BSK) är en lagstadgad myndighet-

upphandlade sotaren att rengöra deras eldstäder och

sutövning sedan 2004. Det är en kontroll av eldstaden

rökkanaler. Nu har Sörmlandssotarna AB lagt ner

med tillhörande rökkanaler och utförs var 3:e eller 6:e

sotningsverksamheten men dispenserna finns kvar

år beroende på vad eldstaden används till.

fortfarande och måste hävas av fastighetsägaren.

Använder du eldstaden för att få värme och varmvatten

Det finns över 400 stycken dispenser utfärdade om

i fastigheten utförs BSK var 3:e år. Eldar du sällan i

att få byta sotare i Vingåkers kommun. Dessa måste

eldstaden, till exempel så kallad “trivseleldning” under

hävas för varje fastighet om den av Västra Sörmlands

de mörka och kalla månaderna, och inte använder

Räddningstjänsts upphandlade sotningsentreprenör ska

eldstaden för att värma upp fastigheten eller för att få

kunna ta över sotningen. Om inte detta görs kommer den

varmvatten så utförs BSK vart 6:e år.

upphandlade entreprenören inte rengöra de fastigheter
som har en dispens.

Viktig information angående utfärdade dispenser
för att låta annan än kommunens upphandlade

Dispensen

entreprenör

anledningen måste fastighetsägaren meddela Västra

rengöra

sin/sina

eldstäder

och

rökkanaler.

är

ett

myndighetsbeslut

och

av

den

Sörmlands Räddningstjänst att de vill häva dispensen.
När dispensen är hävd kontaktar fastighetsägaren
sotningsentreprenören och meddelar att de vill att
entreprenören ska sota deras fastighet.

OBS! Det är sotaren/brandskyddsteknikern
som avgör om ni ska ha brandskyddskontroll
vart 3:e eller 6:e år.

12
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VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST
VSR@VSR.KATRINEHOLM.SE
VSR.NU

Vad gäller vid gångfartsområde?
Bondegatan i centrum är ett gångfartsområde. Med ett gångfartsområde innebär att alla som vistas där ska umgås på lika villkor
och respektera varandra i trafikmiljön. Det är den oskyddade
trafikanten som ska skyddas och utifrån detta synsätt så har
alltid den oskyddade trafikanten företräde. På dessa gångfartsområden får du inte framföra ditt fordon, bil, cykel eller moped
i högre hastighet än gångfart. Fordonsförare har väjningsplikt
mot alla gående på gatan. Det är även förbud mot att parkera
fordon inom gångfartsområde, om inget annat anges på särskilt
anordnade parkeringsplatser.
För motordrivet fordon (utom moped klass II) som framförs
med högre hastighet än gångfart inom gångfartsområde är
Laserkontroll vid Bondegatan

botbeloppet 2 000 kronor. För övriga fordonsförare (gäller även
cyklister) är botbeloppet 1 000 kronor.

Poliskontoret på Åbrogården (Storgatan 55)
Öppet helgfria tisdagar mellan klockan
10.00-16.00.
Poliskontoret är sommarstängt veckorna 25-32.
Det går bra att lämna in hittegods, fråga efter
tappade nycklar och hämta blanketter på Viadidakts reception måndag-torsdag mellan klockan
8.00-11.00, telefonnummer 0151-193 00.
Vi önskar en skön och trygg sommar!

Spartips #1
Stäng vattenkranen när du
borstar tänderna så sparar du
upp till 24 liter vatten per
person och dag.

Kranvatten är vårt
viktigaste livsmedel

NR 1 2021
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Ungdomsrådet i Vingåkersbygden

Ayham Abdulhak

Nick Holm

2020 togs beslut i kommunfullmäktige att på prov införa

digitalt men en kommande sommaravslutning ska ändå

ett nytt ungdomsråd i Vingåker. Uppdraget att samordna

förhoppningsvis genomföras utan datorer och mobiltelefoner.

rådet gavs till Nick Holm, fritidsledare vid fritidsgården, och
i januari 2021 var projektet igång. Ungdomsrådet består av

- Efter en bra start på 2021 så ser vi i Ungdomsrådet fram

10-12 barn och ungdomar i åldrarna 12 till 18 år. Rådet är

emot en händelserik höst, säger Ungdomsrådets ordförande

tänkt att ge Vingåkers barn och ungdomar en röst in i det

Ayham Abdulhak.

som beslutas i kommunen.
Ayham går andra året Naturprogrammet på gymnasiet och
Ungdomsrådet har inte bara rollen som remissinstans utan

har blivit uppmärksammad för sitt engagemang för barn och

kan även själva komma fram till aktiviteter och vara de som

ungdomar i Vingåkersbygden som feriearbetare 2020.

initierar ny infrastruktur som gynnar de yngre i kommunen.
En tät dialog med förvaltningar och nämnder har inneburit

Har du frågor eller funderingar kring hur rådet arbetar eller

att rådet redan under våren har varit tillfrågade i två stora

är kanske sugen på att vara med i ungdomsrådet? Kontakta

projekt som ligger på bordet hos kommunfullmäktige.

oss på kommunstyrelsen@vingaker.se.

Möten och kommunikation har i spåren av pandemin skötts

Märk gärna ditt mail med Ungdomsrådet!

Minimeringsmästarna
Vingåker, Katrineholm och Flens kommun tillsammans med
Sörmland Vatten och Avfall AB har anslutit sig till projektet
Minimeringsmästarna.
I Minimeringsmästarna får hushåll i hela Sverige tävla mot varandra
i att minska sina avfallsmängder och hur vi kan leva mer hållbart.
Tillsammans når vi en #nöjdpunkt och minskar på klimatavtrycket!
Intressant? Läs mer på minimeringsmastarna.se
14
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Nyföretagarcentrum
Varje år startar omkring 35 nya företag i Vingåker. Är du
nyfiken på att starta eget? Nyföretagarcentrum i Vingåker
hjälper dig!
Du som funderar på att starta ett eget företag eller nyligen
har startat ett företag och vill ha individuell rådgivning är
välkommen att boka tid för kostnadsfri rådgivning med
Nyföretagarcentrum Västra Sörmland.
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.
Rådgivningen är kostnadsfri med full sekretess och den sker i
samarbete med Vingåkers kommun.
Du som redan har startat ett företag och drivit verksamheten
en stund och vill ha hjälp med affärsutveckling i någon form är
Thomas Lövgren

välkommen att höra av dig till Thomas Lövgren.

Kontaktinformation:
Thomas Lövgren, verksamhetsansvarig
070-312 82 37
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
nyforetagarcentrum.se/katrineholm

Terminsstart för Steget Till Eget
Efter semestern startar utbildningen Steget Till Eget. Utbildningen ger grundläggande information som är
relevant för dig som nyföretagare inom olika områden som till exempel affärsplan, marknadskommunikation,
ekonomi, försäkringar med mera. Utbildningen är kostnadsfri. Se hemsidan för information, datum och bokning.

NR 1 2021
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Framtidstron växer i Vingåkersbygden
med nytt arbetsmarknadsprojekt

Kajsa och Amal, GR8MEAL

I februari startade Vingåkers kommun ett helt nytt projekt

känna varandra, därefter en anställning som i vissa fall har

där syftet är att personer som idag tar emot försörjningsstöd

ett anställningsstöd. Företagen kan med detta arbetssätt

istället ska arbeta och ha en egen försörjning.

kompetensutveckla den nyanställde på plats.

- Idag finns det många personer som har försörjningsstöd

Kajsa Ekengren som äger och driver Gr8meal har under

som faktiskt skulle kunna klara sig själva rent ekonomiskt,

en längre tid försökt få hjälp med rekrytering till hennes

säger Lotta Resare som är arbetsmarknadskonsult i

nyetablerade verksamhet.

projektet. Majoriteten av de personer vi hjälper kommer
från ett annat land, och att komma till Sverige och förstå

- Jag har försökt få rekryteringshjälp tidigare utan resultat.

hur man ska marknadsföra sig för att få arbete är inte enkelt.

Ulrika och Lotta löste detta på några dagar. Nu har jag en
tjej som jobbar hos mig och det går jättebra, säger Kajsa.

- För att lyckas med projektet är samspelet med arbetsgivarna och oss i projektet det viktigaste, säger Ulrika

Efter 14 aktiva veckor har Lotta och Ulrika varit i kontakt

Gustafsson som är projektledare.

med över 50 företag. Ungefär 20 personer av de som har
kompetenskartlagts är idag självförsörjande, ute på praktik

Ulrika och Lotta har med Susanna Oom Samuelsson,

eller har gått till studier.

näringslivsansvarig i Vingåkers kommun, kartlagt företagen
i regionen med kompetens som ledord.

- När vi pratar praktik är det otroligt viktigt att påpeka
att denna praktik alltid syftar till att personen ska gå in i

- För att kunna hjälpa personer, som många gånger står

anställning efter praktiken slut. Vi arbetar alltså inte med

långt från arbetsmarknaden, gäller det att ha koll på vad

att hitta praktikplatser som inte leder till anställning, säger

företagen behöver för kompetenser i sina verksamheter,

Ulrika.

säger Susanna Oom Samuelsson.
Många gånger annonserar inte företagen efter personal
Samspelet mellan kommunen och företagen är grunden för

för det är en lång och tidskrävande process att rekrytera.

projektets framgång. Tillsammans med handläggarna på

Där kan företagen vända sig till projektet och få hjälp med

försörjningsstöd går man igenom samtliga inskrivna för att

hela rekryteringsprocessen, och det är gratis dessutom. Det

på så sätt bygga en kompetensbank. Väl ute hos företagen

blir en win-win-situation för Vingåker. Personer som har

kan man sedan enkelt matcha företagens anställningsbehov

försörjningsstöd får arbete och företagen får personal.

med kompetensen hos de som idag uppbär försörjningsstöd.
- Nu är det bara att gasa, säger Lotta och Ulrika. Pandemin
- Om vi får till en matchning ser vi till att företagen och

håller på att avta och till hösten tror vi företagen står i kö för

personerna träffas för intervju, säger Lotta. Sedan blir det

att få rekryteringshjälp.

ofta en kortare praktik där företaget och personen får lära
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Årets företagare Thomas Widén,
Vingåkers Bilvård AB
Årets företagare är en energisk och omtyckt profil i
Vingåkersbygden med omnejd. Han är en man med många
strängar på sin lyra.
Utöver sitt företag som servar bil och förare så är engagemanget
stort inom kulturområdet där Thomas underhåller från scen
och återupplivar Vingåkers folkets park till fornstor glans.
Trots stundande pandemi ligger planerna fast både inom
näringslivet och kulturlivet. Genom sitt entreprenörskap,
glada humör och framåtanda bidrar han till arbetstillfällen,
underhållning och nya idéer.
Thomas Widén, årets företagare 2021

Platsvarumärket Vingåkersbygden
Ett platsvarumärke är summan av de associationer som finns kring platsen, hos invånare och omvärlden – hur upplevs
platsen och vilka känslor väcker den. Med platsvarumärket Vingåkersbygden menar vi alla platser i det geografiska området
Vingåkers kommun och får användas av alla aktörer i Vingåkersbygden när de vill kommunicera och ge en positiv bild av sin
bygd. Platsvarumärket riktar sig till både den som bor och bedriver sitt företag i bygden, likväl för den som är aktiv i bygden
men har sin hemvist på annan ort.
Du som aktör är med och bidrar till att stärka varumärket Vingåkersbygden. Plattformen ska vara en grund och resurs för
marknadsföringen av Vingåkersbygden och den ska förmedla bilden av platsen som:
• Ett attraktivt besöksmål
• En attraktiv etableringsort för företag
• En attraktiv plats att leva och bo på
• En attraktiv plats för föreningsliv

Bakgrund platsvarumärket Vingåkersbygden
2015 gjordes en varumärkesundersökning i Vingåker. Ett omfattande arbete som inkluderade bland annat lokala
företagare, föreningar och organisationer, invånare, anställda i Vingåkers kommun samt enkätundersökningar
riktade till de som besöker Vingåker och slumpmässigt valda från hela Sverige. Utifrån det resultatet har varumärket
Vingåkersbygden tagits fram och en logotyp och ett grafiskt manér skapats för platsen Vingåkersbygden. Den röda taggen
Vingåkersbygden symboliserar Vingåkers långa historia inom konfektionsindustrin i form av en klädestagg.
Just nu är de grafiska riktlinjer för varumärket på väg att beslutas i kommunfullmäktige i juni. Detta dokument kommer att
publiceras på vingaker.se och fungera som en lathund hur man går tillväga för att använda sig av varumärket.
NR 1 2021
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BARN & UTBILDNING

Klass 8A från Slottsskolan - näst
bäst i Sverige på Teknikåttan

Slottsskolans elever Jonathan Andersson, Ivar Wikström och Aaron Åberg tog klass 8A och klassläraren Mats Lantz
vidare till finalen i Teknikåttan – en tävling i teknik och naturvetenskap för elever i årskurs 8. I finalen kammade
de hem en hedrande andraplats efter att på vägen till finalen slagit ut närmare 1 500 andra åttondeklasser i Sverige.

Sommarverksamhet förskola och fritidshem
All förskoleverksamhet är under vecka 27, 28, 29 och 30 förlagd till Äppellundens förskola. De barn som är i behov
av förskola under dessa fyra veckor kommer få plats på Äppellunden. För fritidshem är all fritidshemsverksamhet
förlagd till Sävstaskolans fritidshem under veckorna 27, 28, 29 och 30, då övriga fritidshem är stängda.

Läsårstider 2021/2022
Höstterminen 2021
Skolstart
Studiedag
Studiedag
Höstlov
Skolavslutning

16 augusti
8 september
12 oktober
vecka 44 (1-5 november)
21 december

Vårterminen 2022
Skolstart
Sportlov
Studiedag
Påsklov
Helgdag
Lovdag
Helgdag
Skolavslutning
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Har du glömt att göra din ansökan för skolskjuts,
elevresor eller bidrag för grundskolan och gymnasiet?
Skicka snarast in ansökan till:

12 januari
vecka 8 (21-25 februari)
16 mars
vecka 15 (11-14 april)
26 maj
27 maj
6 juni
10 juni

NR 1 2021

Barn- och utbildningskansliet
Parkvägen 8
643 80 Vingåker
bou@vingaker.se
Mer information och blanketter:
vingaker.se/skolskjuts-och-elevresor
Skolskjuts
Information om ditt barns skolskjutstider och hållplatser
kommer till höstens skolstart att finnas tillgängligt hos
transportbolaget en vecka innan skolstart.
Kontaktuppgifter:
Knarsta Åkeri
0151-551 100 (skoldagar 06.30-16.30)
skolbil@telia.com

BARN & UTBILDNING

Bidrag säkrar kulturupplevelser för
barn och ungdomar i Vingåker
Kulturrådet har beviljat Kulturskolan i Vingåkers kommun 435 000 kronor i bidrag till att arbeta med Skapande
skola. Därtill 572 000 kronor till egen verksamhetsutveckling på Kulturskolan samt 214 000 kronor för verksamhet
med andra kommuner som leds av kommunens kulturskola.
- I Vingåker har vi valt en modell som går ut på att erbjuda samtliga elever i Vingåker något kulturprojekt, säger Tiina
Rokka, pedagog på Kulturskolan. Vi ser det också som viktigt att eleverna får möta många olika kulturyttringar
under sin skoltid.
Skapande skola är ett statsbidrag som möjliggör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det
bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och
kulturverksamheter. Bidragen stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer.

I bidragsansökan som gick till Kulturrådet finns sju olika kulturprojekt:
1. Skuggspelsteater med Pygméteatern för de yngsta där eleverna under en dag får tillverka och spela med egna
skuggspelsdockor. Eleverna jobbar i grupper om 3–4 och får hitta på var sin kortberättelse. De tillverkar sina
egna skuggspelsdockor och kulisser i papp, och workshopen avslutas med att de olika grupperna spelar upp sina
pjäser för varandra.
2. Skapande händer är ett projekt där eleverna får möjligheten att gjuta sina händer i alginat och gips tillsammans
med konstnärerna BrittMarie Järnström Lindell & Johanna Bolin.
3. Rapp-projekt med Jesse P, där eleverna får möjlighet att arbeta med språket på ett lite annorlunda och roligt
sätt. Rapp behöver inte alltid innebära svordomar eller annat grovt språk.
4. Robotprojekt - Även nästa års åk 6 ska få ta del av det mycket populära robotprojektet som årets sexor
arbetar med tillsammans med Sofia Malmberg, konstnär och civilingenjör.
5. Konstresa till Stockholm, för årskurs 9 med besök på Fotografiska och Waldemarsudde.
6. Dansföreställning med workshop. Österåkers friskola har valt dans för samtliga sina elever, där eleverna både
får uppleva en professionell dansföreställning och möjlighet att delta i en workshop efteråt.
7. Röda tråden handlar om Vingåkers textilhistoria. Detta projekt är nära knutet till kulturskolans kommande
stora musikteaterföreställning med samma namn.

Kulturskolan i Vingåker har även valts ut som Sörmlands projektledare i ett arbete mot ungdomars psykiska ohälsa.
Det tre år långa projektet som startade i januari 2021 är en ny studie där kulturskolan kommer att få driva arbetet
med att ta fram olika metoder att pröva under de tre åren.
Projektet handlar om att ge ungdomar självkänsla och skapa framtidstro. Det här är frågor man behöver jobba med hela
tiden och jag är stolt och glad över att vi får vara med och driva projektet framåt, säger Fred Sjöberg, kulturskolechef.
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VIADIDAKT

Bron ger stöd till distanselever

Mikael Olofson, pedagog, Erland Lundström, coach, Åsa Ersson, projektledare och pedagog, Jonatan
Näsström, coach och Linnea Trawen, coach. Till gruppen hör även Linus Kypengren, IT-samordnare.

Det ha r bliv it a llt va n liga re at t

dista ns at t nå si na må l bestå r

Projektet ä r i uppsta r tsskede

elever av oli k a orsa ker hoppa r

av

coacher,

och Å sa rä k na r med at t det

av

pedagoger, beteendeveta re och

kommer at t sta r tas f ullt ut ef ter

IT-sa mordna re.

semester n.

projekt. Viadida kt ha r dä r för

– Vi måste få konta kt med elev-

– Vå r t största a rbete i dag ä r at t

sta r tat upp Projekt Bron. Genom

er na i n na n de hoppa r av och se

konta kta de elever som behöver

projektet sk a a nta let elever som

va r v i k a n stöt ta . Det ha ndla r

stöd. Just nu r i nger v i r unt, et t

av oli k a orsa ker hoppa r av si na

i nte ba ra om det pedagog isk a ,

första

v u xenst udier mi nsk a . De som

det k a n va ra IT-frågor eller

hä lper oss at t förstå hur v i k a n

behöver stöd kommer nu at t ha

a ndra

hjä lpa .

et t tea m av personer med oli k a

som

professioner at t vä nda sig t i ll.

at t st udera . Kombi nera r ma n

– Nä r v i r i nger r unt få r v i

frå n

si na

v u xenst udier.

Problemet ä r r i k stäck a nde och

et t

tea m

med

Skolverket ha r ef terlyst stöd-

frågor
gör

at t

r unt
ma n

st udier na
ha r

sa mta l

med

elever na

svå r t

st udera ndet med at t ta ha nd om

bek räf telse

– Vi ha r set t at t det ä r stora

ba r nen hemma behövs k a nske

uppsk at ta r at t v i f i n ns, säger

avhopp

och

elever na

i nte

hjä lp med hur ma n läg ger upp

Mi k ael

plug ga ndet. För den som ä r

a rbeta r med projektet. Sa mta len

Det f i n ns fra mföra llt et t stor t

ova n v id st udier k a n det hä r

ä r ock så en bra konta kt y ta för

behov av stöd t i ll v u xenelever

va ra stora ut ma n i nga r som gör

at t se de tota la behoven så v i

som läser på dista ns. Det f i n ns

at t ma n t vek a r, säger Å sa .

vet v i l k a åtgä rder v i sena re

även

si na

under

elever

at t

utbi ldn i nga r.

f ullföljer

at t

på

nor ma la

förhå l-

Olofson

som

ock så

behöver göra för at t stödja a lla .

la nden, men ha r bliv it ex tra

Elever

t ydlig t under pa ndemi n, säger

beskedet i nfor mat ion om at t

– Av vå ra 500 t i ll 600 elever rör

Å sa Ersson som ä r projektle-

Bron f i n ns så at t de k a n ta

det sig om uppemot 300 elever

da re för Bron. Bron som sk a

konta kt

frå n

hjä lpa

kommer at t behöva hjä lp med.
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på

få r

om

v ia

vad

a ntag n i ngs-

de

tror

de

Vi ngå ker

och

K atr i ne-

holm som v i ha r konta kt med

v ia Bron, och a nta let vä xer. Vi skulle v i lja ordna
stödgr upper, men v i k a n i nte det i dag på gr und av
pa ndemi n. Det få r bli i ndiv iduellt stöd. Vi hoppas
det lät ta r i höst, med gr upper k a n v i stödja f ler,
säger Å sa .
Bron f i n ns i dig ita l for m, men ock så med f ysisk a
möten. Tea met i Projekt Bron v i ll va ra f lex ibla och
elever som behöver stöd kommer at t kun na träf fa
dem både dag t id, kvä llst id och helger dig ita lt och
på plats i Åbrogå rden.
– Åbrogå rden ha r jät tef i na lok a ler så v i hoppas

Åsa Ersson och Mikael Olofson, Projekt Bron

mycket på det, säger Å sa .
St udier ä r person lighetsut veck la nde. De leder t i ll
nya kunsk aper men ock så t i ll at t ma n k a n ta nästa
steg v ida re i livet.
– Det gä ller at t h it ta väga r i n för de som va r it
uta nför. Vi behöver hjä lpa dem at t hä nga i och v isa
för sig sjä lva at t de k la ra r av sa ker för at t bli tr yg ga
och våga for tsät ta . Få en ök ad sjä lvk ä nsla , säger
Mi k ael.
– Ja , et t sy f te med Bron ä r at t f ler sk a våga ta steget
at t v i lja läsa . Om det f i n ns en i nsta ns dä r ma n k a n
bolla si na fa rhågor med någon så ä r det lät ta re at t

Viadidakt finns på Åbrogården i Vingåker.

ta det steget, sa mma nfat ta r Å sa .

Viadidakt är Vingåkers och Katrineholms gemensamma för valtning för arbetsmarknad och
vuxnas lärande. För den som är över 20 år och vill bygga upp och bygga på sin kompetens
finns här allt från grundskolenivå till högskolestudier på distans. Viadidakt ansvarar också
för under visningen i svenska för invandrare, SFI. Läs mer på www.viadidakt.se.
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OMSORG & STÖD

AnhörigCentrum
Anhörigcentrum vänder sig till dig som är anhörig och
ger stöd, hjälp eller omsorg till någon närstående med
långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning
eller hög ålder. Det kan vara en familjemedlem, släkting
eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att
du ska räknas som anhörig och din närstående behöver
inte ha någon diagnos.
Maia Sievert är vikarierande anhörigsamordnare på
kommunen och på plats på AnhörigCentrum. Kontakt
med anhörigcentrum är en service utan kostnad och din

anhöriga i liknande situationer. Bland annat kommer

kontakt dokumenteras inte. Anhörigsamordnaren har

föräldrar till barn med särskilda behov vara en målgrupp

tystnadsplikt. Vid behov finns möjlighet till tolk.

AnhörigCentrum särskilt vill nå. Under sommaren
kommer AnhörigCentrum vara stängt mellan 25 juni

Pandemin har påverkat anhörigas situation på många

och 8 september. Under tiden finns bra länkar och tips

sätt, under hösten kommer AnhörigCentrum vilja ta

på kommunens hemsida för anhörigstöd. Där kan du

del av hur du har upplevt detta och ge dig en möjlighet

också läsa mer om vad AnhörigCentrum kan erbjuda för

att reflektera och ta del av andras upplevelser. Vårens

stöd och hjälp. Vill du ha höstens program hemskickat

gemensamma

till dig - ring eller maila:

promenader

friskvårdsaktiviteter

fortsätter,

kommer

hållas.

och

andra

Aktiviteterna

kommer variera och ske både utomhus och inomhus

AnhörigCentrum

och ska ge dig som anhörig en möjlighet att ta hand om

Sävstaholmsvägen 32-34

dig själv. Grupper kommer startas upp igen för olika

0151-193 70, 070-206 04 22

målgrupper under hösten för dig som vill träffa andra

anhorigcentrum@vingaker.se

Kvartalets medarbetare
Må nga av de som konta kta r Indiv id- och fa mi ljeomsorgen gör det för at t de bef i n ner sig i en svå r
livssit uat ion. Det k a n va ra t i ll exempel at t den
eg na ekonomi n förstör ts av a rbetslöshet eller at t
en a n hör ig behöver omfat ta nde vå rd. Den första
konta kten med socia lt jä nsten ä r of ta recept ionen
och det ä r vä rdef ullt at t dä r bli möt t av någon
med lug n, kunsk ap och empat i. Eva-Br it t Bergsla nd ha r a rbetat i den na roll i må nga å r och ä r
en nyckelperson i både verk sa m hetens kva lité
och de öv r iga a nstä lldas a rbetsmi ljö. At t stå i

Hä r ser v i Eva-Br it t uppva ktas med blommor

recept ionsluck a n ä r troligen en av kommunens

och diplom av Indiv id- och fa mi ljeomsorgschef

svå raste a rbetsuppg if ter och den ut för Eva-Br it t

A n n ica Pet tersson.

med stor sk ick lighet.
Socia lt jä nsten hoppas at t över t id fören k la för
At t

uppmä rk sa mma

Eva-Br it ts
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må ngå r iga

recept ion istrollen
i

rollen

i nvå na r na och persona len genom at t erbjuda

genom

så k a llade e-t jä nster. Genom at t t i ll exempel

Kva r ta lets meda rbeta re ä r en glädje för a rbets-

a nsök a om försör jn i ngsstöd v ia e-t jä nsten sk a

k a mrater

och

i nsats

och

v isa r

beslut kun na ges snabba re och mer rät tssä ker t.

ock så på den mycket stora bredd av y rken och

Det kommer ock så at t avlasta recept ionen och

kompetenser som f i n ns i kommunen och i nte

mi nsk a svå r igheten at t nå si n ha ndläg ga re på

minst inom socia lför va lt n i ngen.

telefont ider na .
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KULTUR & FRITID

En äventyrlig sommar

Foto: Svenska Orienteringsförbundet

Hitta ut

Naturkartan

At t h it ta kontroller ä r som at t leta ef ter en

Pack a en pick n ick korg och ge dig ut på ävent y r.

hem lig sk at t! Genom fr iskvå rdsprojektet Hit taut

Ta med k i k a ren och försök få sy n på en nä kterga l

kommer a llmä n heten i konta kt med or ienter i ng

eller

och upptäcker sit t nä rområde. A kt iv iteten ä r

I Vi ngå kersbygden k a n du hå lla ut k i k i tre

lät t i llgä nglig och sk a f i n nas i områden dä r må nga

fågelsk ådn i ngstor n. Kolla i n nat urk a r ta n.se eller

rör sig.

ta med k i k a ren t i ll K a l kbrot tsutsi kten för ex tra

Sör m la nds

la ndsk apsfågel

f iskg jusen.

f i n v y.
Or ienter i ngsk lubben i Vi ngå ker kommer i somma r
a r ra ngera Hit taut i Vi ngå ker. Pla nen ä r at t ha

Tips! Köp med dig lunch- eller f i k a korg frå n

a kt iv iteten i tätor ten med fokus på tre områden.

Säfsta holms slot t. Kolla i n w w w.sa fsta holm.se

- I området r unt Slot tsskola n/Säfsta holms slot t
- I outletområdet och centr um
- I området r unt Sävstaskola n
Med hjälp av en orienteringskarta som f inns i
pappersformat och digitalt ska deltagande leta sig
fram till en checkpoint där det f inns en kod som
man kan registrera på sitt hittaut-konto (om man
har valt att registrera sitt deltagande). Checkpointsen har olika svårighetsgrader så att alla kan
delta, även med cykel, barnvagn eller rullstol. Mer
information på: w w w.orientering.se/hittaut.

naturkartan.se
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KULTUR & FRITID

En aktiv sommar

Fritidsbanken Pep Up

Generation Pep

I li k het med t idiga re å r kommer Vi ngå kers kommun

I en undersök n i ng av K a nta r Sifo uppgav 1 av 3

erbjuda a kt iv iteter i hela Vi ngå kersbygden, men i

förä ldra r at t deras ba r n va r mi ndre f ysiskt a kt iva

å r ut v idga r v i verk sa m heten och sa ma rbeta r med

nu ä n i n na n corona k r isen.

Fr it idsba n ken.
Samtidigt vet vi också att barn är som mest fysiskt aktiva
Generat ion Pep och Fr it idsba n ken stå r t i llsa m-

då de går i skolan. Under lov brukar stillasittandet öka.

ma ns ba kom den nya satsn i ngen Fr it idsba n ken Pep
Up, en mobi l fr it idsba n k dä r ba r n och unga , och

– Pandemin har påverkat hela befolkningen, inte minst

även v u x na , k a n lå na utr ust n i ng för at t testa på

barn och unga, och endast 2 av 10 barn når den rekom-

oli k a fr it idsa kt iv iteter. Inspirat ionen kommer frå n

menderade mängden fysisk aktivitet, säger Ca roli na

glassbi len, och precis som glassbi len kommer även

K lüf t, verk sa m hetschef på Generat ion Pep.

Pep Up-bi la r na ha si n sig nat ur melodi, men istä llet
för glass, bjuds det på rörelsefest!

För at t uppmuntra t i ll ök ad rörelse ha r dä r för
Generat ion Pep och Fr it idsba n ken gåt t i hop och
besöker i somma r 41 or ter i la ndet.

Mellan vecka 24- 29 kommer Fritidsbanken Pep
Up dyka upp runtomkring i Vingåkersbygden.
Håll gärna utkik när vi kommer och besöker er
på www.fritidsbanken.se/vingaker.
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Aktivera mera!

Vingåkersbadet

Båsenberga elljusspå r sa mt Högsjö elljusspå r ha r av

Badhuset pla nera r för at t kun na hå lla somma röppet

kult ur- och fr it idsen heten utr ustats med 1 2 skylta r

ut ifrå n råda nde rekommendat ioner och dessutom

med öv n i nga r som lock a r t i ll a kt iv itet för såvä l ung

med en rolig k lät ter väg g, våga r du testa ? Nä r du

som ga mma l. På skylta r na f i n ns även en QR-kod

i nte ork a r mer ra m la r du ra kt ner i vat t net och det

som v isa r hur öv n i nga r na ut förs.

ä r ju ock så rolig t. Passa även på at t testa badhusets
nya roliga f ly tlek sa ker.

A kt iv itetsba na n i Högsjö i nv igdes under vå ren
2021 för at t uppmuntra t i ll rörelse, sä rsk i lt under

Öppet t ider:

pa ndemit ider. Under i nv ig n i ngen deltog åt ta glada

Vecka 25–32

ba r n frå n Högsjö fr it ids som ny f i ket tog sig a n skylt

21 juni–13 aug ust i

ef ter skylt. Ef ter avslutad r unda sat tes bet yg på

Stä ng t midsomma r 25–27 juni

upplevelsen av ba na n med äpplen på en sk a la 1-3.
Tisdag 1 1.00–17.00

5 barn gav aktivitetsbanan 3 äpplen - mycket bra!

Onsdag 1 1.00–17.00
Torsdag 1 1.00–17.00

3 barn gav aktivitetsbanan 2 äpplen - bra!

Fredag 08.00–14.00

Fritidsbanken
Fr it idsba n ken
spor t-

och

är

som

Hinderbana för rörelse
et t

fr it idspr yla r.

bibliotek
Du

h it ta r

fast

med

Vid Sävstaskola n (r i n ken) kommer det veck a 2 4-28

Fr it ids-

f i n nas en 25 meter lå ng uppblåsba r h i nderba na .

ba n ken på Åbrogå rden (i ngå ng på ba k sida n frå n

Fr it idsba n ken Pep Up kommer f i n nas dä r under

Ha nt verk sgata n).

hela somma ren och t i llsa mma ns med vå ra fer iea rbeta re veck a 2 4 t i ll veck a 32 sk apa roliga och

Öppettider sommar 2021
Tisdag-lördag 13.00-17.00

lä ror i k a a kt iv iteter. Vi ha r en HEL conta i ner med
pr yla r som du k a n lå na för en a kt iv dag.

Öppettider aktiviteter Sävstaskolan
Tisdag-lördag 15.00-21.00
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Sommar på Säfstaholms slott

Just nu pågår arbetet för fullt på

efter det gudomliga. Ett antal av

säkerhets skull har man även tagit

Säfstaholms

slottets konstverk har valts ut

hänsyn till de som har allergier.

dammas

slott.

av,

Utställningar

cafébord

barnaktiviteter

förbereds

på

nya

torkas,

och matchats med olika dofter,

och

inspirerad av konkreta detaljer ur

- Alla dofter som presenteras i

spännande

motivet eller av mer djupliggande

anslutning till målningar kommer

utställning SMELLS LIKE ART

teman och symbolik, historiska

att bevaras i väl förslutna skrin

- Doften av ett konstverk, byggs

och

omständigheter

så att de som är överkänsliga för

och filas det in i sista detalj inför

kring motivet, personerna som

dofter inte ska behöva utsättas för

vernissagen den 18 juni.

porträtteras, konstnären själv eller

starka parfymer men det är också

sommarens

biografiska

tidsepoken då målningen kom till.

viktigt att dofterna inte blandas

- Det ska bli så roligt att kunna

I utställningen vävs mycket av

med varandra, förklarar Ulrika.

öppna

Ulrika

Vingåkers och slottets egen historia

Allt för att den totala upplevelsen

Vingåkers

in, till exempel kring textilindus-

ska bli så fulländad som möjligt.

di

upp

igen,

Martini

kommuns

säger

Brakel,

Vi

trins framväxt och ”den blinde

hoppas att kunna erbjuda våra

kultursamordnare.

excellensen” Gustaf Trolle-Bonde.

På slottet finns även skapande

besökare

Du får också chans att ta del av

verkstäder och där kommer det

spännande kunskap ur doftvärlden

också att bjudas på interaktiva

och parfymhistorien.

upplevelser för flera sinnen, som

en

spännande

och

minnesrik upplevelse i sommar.
Utställningens

producent

Alice

passar både vuxna och barn. Bland

Levy och Ulrika di Martini Brakel

- Just nu jobbar vi med ett slot-

annat får barnen möjlighet att

har skapat en utställning där alla

system där besökarna ska kunna

komponera sin egen parfym som

våra sinnen ska involveras, inte

boka in sig för en visning på slottet,

de sedan får ta med sig hem.

bara det visuella. Som besökare

berättar Ulrika. Det är viktigt att

ska du få använda dina sinnen i

våra besökare ska kunna känna sig

Museishopen

en upplevelse som ska väcka såväl

trygga och säkra när de kommer

dofttemat. Där presenteras bland

tankar som känslor.

hit. Självklart kommer vi att ta

annat en rumsdoft som har sin

hänsyn till de rådande restriktioner

inspiration från Säfstaholms slott.

Bland

också

doftteman

som myndigheter och regering har

Även i slottsrestaurangen plockar

sörmländsk

utfärdat. Men alla våra utställn-

man upp utställningstemat där det

kulturflora, industrialismen, tidlös

ingar bygger också på att man ska

serveras

elegans,

kunna gå runt själv utan guide. För

plocktallrik som tar ett smakligt

finns
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en

specialkomponerad

18 juni
#smellslikeart
Doften av ett konstverk
grepp om samspelet mellan smak

Efter sommaren kommer en retro-

och doft. I upplevelsen ingår en

spektivutställning med den lokala

näsklämma och ögonbindel!

konstnären

Birgitta

Lovén

till

slottet. Under hösten ställer även
I sommar kommer det även bli ett

Vingåkersbygdens

antal musikevenemang som också

ut och på höstlovet blir det massor

kommer kunna streamas. Först

med aktiviteter som till exempel

ut är Mårten Falk – gitarr, och

spökvandringar,

Ulf Tilly – sopransaxofon, som

Escape room!

konstförening

höstpyssel

och

kommer till slottsparken den 18
juli. De genomför en cykelturné

Glöm

runt om i Mellansverige, för att

utställningar

uppmärksamma klimatkrisen. Vi

till Gustaf och Säfstaholms slotts

kommer att få lyssna på musik

hovhållning som går att besöka

av bland annat Astor Piazzolla,

antingen ensam eller i en liten

Gabriel

förbokad guidad grupp.

Fauré,

Erik

Satie

och

inte

våra

Öppettider
Slottsbutik/turistbyrå
1 juni – 17 juni
Måndag - fredag 11.00-16.00
S l o t t s b u t i k / t u r i s t b y r å /p e r m a n e n t a
utställningar
18 juni – 29 augusti
Måndag - söndag 11.00-16.00

permanenta

Välkommen

hem

Maurice Ravel.

30 augusti – framåt
Tisdag - söndag 11.00-16.00
Utställning Smells like art
18 juni - 29 augusti
Måndag - söndag 11.00-16.00

Varmt välkomna till Vingåkersbygdens
19 augusti gästas slottet av den

vardagsrum mitt i centrum!

finska brödraduon Luomoduo som

30 augusti – 19 september
Tisdag - söndag 11.00-16.00

erbjuder en musikalisk upplevelse
utöver det vanliga.

Kontakt

28 augusti går Trädgårdslive av

safstaholm@vingaker.se
0151-191 86
www.safstaholm.se

stapeln i slottsparken. Du hittar
mer information på safstaholm.se
Vid sommarens konserter kan du
köpa en picknickkorg i slottets
restaurang som sedan avnjuts ute
i parken före eller efter konserten.

Mårten falk och Ulf Tilly.
Foto : Emil Wallgren
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Biblioteket under pandemi- och
ombyggnadstider
Våren har varit minst sagt ovanlig och det verkar hålla i

Vi har fått många hintar om att ni, kära Vingåkersbor

sig. Förändringens tid är här och vi väljer att hänga med.

saknat ert bibliotek minst lika mycket, som vi som har

I skrivande stund lutar det åt att vi kommer att få vissa

förmånen och glädjen av att få jobba på biblioteket g jort,

delar av bibliotekslokalen renoverad under sommaren.

nu när vi så ofta fått lov att jobba hemifrån. Hur som

Det är i nuläget fortfarande oklart om det blir av och i så

helst vill vi dela med oss av ett mail från en låntagare

fall hur tidplanen kommer att se ut. Vi vill ändå upplysa

med mycket humor i all bedrövelse, som vittnar om

om att det förmodligen är på gång och kan påverka vårt

saknaden av biblioteket, “Om jag klär mig helt i plast

öppethållande och vilka aktiviteter vi kommer att erbjuda.

och en överlevnadsoverall. Tejpar igen gliporna med

Vi ber dig att hålla dig uppdaterad på vingaker.se och på

silvertejp. Lovar att inte andas på 10 minuter. Då

vår Facebooksida.

borde jag få gå en liten sväng inne på biblioteket och
botanisera”.

Vi vill passa på att tacka för ert stora tålamod med att
vi endast har haft öppet för avhämtning på grund av

Detta har gett oss många glada skratt och vi vill därför

pandemin, men också haft helt stängt på biblioteket en tid

dela med oss av det. Så det vi vill att ni tar med er i dessa

under våren. Det har berott på att lägenheterna ovanpå

förändringens tider: ha tillförsikt! Nu i början på maj

biblioteket har totalrenoverats och därav blev biblioteket

har vi öppnat för avhämtning av böcker igen och det

påverkat. Vi har haft hyllorna inplastade och har inte

kommer att komma en tid då vi kan öppna upp lokalerna

kunnat nå våra fysiska böcker. Vi har hänvisat till e-böcker

igen också för besök, även om det blir med restriktioner.

i våra appar Biblio och Bibblix och till våra andra e-medier

Men, så illa att ni måste komma i överlevnadsoverall ska

såsom filmer och tidningar, som vi ser ökad användning av.

det väl ändå inte bli. Vi ser fram emot att ses framöver!

Boktips för hängmattan
En fängslande roman om t vå män, den ene är verksam
under 190 0 -t alet s först a hälf t och den andre vid slutet
av samma århundrade. Deras liv korsas. Allt vävs samman
med Austers varma sät t at t berät t a sin historia där det
finns plat s för komik , sorg, verklighet och fant asi, våld
och ömhet. Hur påverkar ödet våra liv? Romanen är
gåt full och samtidig t klar, och avskalad.

Nyhet – Digital infodisk
Biblioteket ha r öppnat upp en dig ita l i nfor mat ionsdisk nu nä r det i nte ä r möjlig t at t komma i n på
biblioteket. Du bok a r v ia vå r t bok n i ngssystem på v inga ker.se/bibliotek en t id för at t möta någon
av oss i et t dig ita lt mötesr um. Bok a i n et t möte om du t i ll exempel v i ll ha hjä lp med bokt ips, behöver
hjä lp med i n log g n i ng t i ll Biblioappen eller hur du strea ma r f i lm v ia vå ra f i lmt jä nster eller v i ll t ipsa
oss om något. Vä l kommen med di n t idsbok n i ng!
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Boken kommer
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!
Vingåkers bibliotek
0151-191 90
biblioteket@vingaker.se
vingaker.se/bibliotek

Vingåkers
DigidelCenter
DigidelCentret erbjuder på särskilda tider
digital hjälp till dig som tillhör en riskgrupp.
Du kan under den här tiden även boka tid för
privat hjälp och rådgivning. Du kan boka tid
själv i vårt bokningssystem som du hittar på

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/bibliotek
Viddla – titta på film.
Länk till Viddla på vingaker.se/bibliotek
Pressreader – läs tidningar och tidskrifter.
Länk till pressreader på vingaker.se/bibliotek

vingaker.se/biblioteket, eller ring/maila oss.

Vi finns på
Facebook!
Bibliotek och
upplevelser i
Vingåkersbygden
NR 1 2021
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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.

Välkommen till Sommarboken 2021!
Tycker du om at t läsa och/eller lyssna på böcker och ä r mella n 8-1 2 å r? Vi träf fas utom hus sex gå nger
i somma r och prata r böcker, spela r spel, f i k a r och ha r kul! A lla som delta r få r en somma rboken-väsk a
med lite småt t och got t i sa mt cha ns at t v i n na böcker. A n mä l dig t i ll biblioteket@v i nga ker.se om du
v i ll va ra med på någon eller några av träf fa r na . Ma x 8 deltaga re per träf f. Hå ll ut k i k på hemsida n för
mer infor mation.
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Klipptrollen av Elias och Agnes Våhlund
Karma och Jonar av Zelda Falköga är en fantasy-serie på fem
böcker där den första boken heter Klipptrollen. Den handlar
om de två kompisarna Karma och Jonar som bor i det magiska
landet Glimeria, där det finns klipptroll, drakar och andra väsen.
Karma och Jonars familjer kommer inte överens men när den
hemska stendraken kommer till Glimeria och har med sig sina
klipptroll, så måste de båda familjerna börja samarbeta för att
kunna rädda sitt land. Boken handlar om kampen mellan det
goda och onda, den är spännande och har jättefina bilder.

Böckerna finns att läsa eller lyssna på
i bibliotekets appar Biblio och Bibblix.

Casino av Petter Lidbeck
Casino är del två i en ny deckarserie av Petter Lidbeck. Huvudpersonen är Signe Holm, 12 år, som har en ovanlig begåvning
för att se detaljer och avslöja mysterier. Signe är ganska udda
som person, men kompletteras av sin kusin Elsa som har mer
koll på det sociala. I Casino åker Elsa till Signe som bor med sin
pappa i London. Det visar sig att det är någon som spelar bort
Signes pappas pengar på nätcasino och kusinerna försöker hitta
den skyldige. Bokserien är spännande och lagom läskig med
mycket humor och huvudpersoner som är lätta att tycka om.

NR 1 2021

VINGÅKER FÖR DIG

31

En sommargåva till alla barn!

Alla elever i Vingåkers kommun F-9 kan efter skolavslutningen (måndag 14 juni) och tre veckor framåt hämta ut ett
klippkort i butiken på Säfstaholms slott. Under perioden 14 juni till 13 augusti kan skoleleverna ta del av aktiviteter
kopplat till sommarkortet. Aktiviteterna arrangeras av Kultur och fritids verksamheter:
Badhuset – Ta simmärket och få simmärket kostnadsfritt. Kom till något av kommunens utebad och testa din
simkunnighet. Personal från badhuset finns på olika bad under vecka 25-32. Du får ditt simmärke efter genomfört
simprov. Du kan även ta simmärket i badhuset.
Säfstaholms slott – Skapa en väldoftande “toalettbomb” och ta med hem. Aktiviteten är tillgänglig från 18 juni.
Se öppettider för slottet på www.safstaholm.se
Fritidsgården – Spring hinderbana och få en aktivitetspryl, till exempel fotboll eller frisbee. Hinderbanan finns
uppställd vid ”rinken” Sävstaskolan från 14 juni till 16 juli. Alternativ hinderbana kommer att finnas efter det, plats
meddelas senare. Håll koll på Fritidsgårdens facebook för mer info.
Biblioteket – Svara på en Bibblix eller Biblio-fråga – få ett par Bluetooth-hörlurar. Ladda hem läsappen Bibblix
eller ljudboksappen Biblio till din mobiltelefon eller läsplatta. Om du inte har någon mobiltelefon så får du låna en
från biblioteket för att utföra uppgiften. Gå in på bibliotekets hemsida för att läsa om hur du loggar in i apparna.
• Hitta namnet på huskatten i boken
• Sök upp boken Ut i det vilda av författaren Erin Hunter
• Besök Vingåkers bibliotek eller anvisad plats som meddelas på vingaker.se och visa upp svaret i din mobil eller
läsplatta. Om det är rätt svar får du ett par Bluetoothhörlurar!
När du genomfört aktiviteterna (man behöver inte göra alla), så får alla barn som lämnar in kortet på Go Glass i
Tennisparken, Kaffestugan vid Hjälmargården eller Sultans Vingåker en glass!
Alla barn som deltar på en aktivitet är med i en utlottning av en bärbar dator från Digidelcenter och andra bra
saker till skolstarten. Ju fler aktiviteter barnen deltar i (max 4) desto större chans till vinst!
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