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“De äldre
ungdomarna
blev väldigt fina
förebilder för
de yngre ”
SID 22

Hur förberedd är du
om elementen kallnar
och kylen blir varm?
Vid en allvarlig storm, it-störning eller väpnad konflikt kan
det vi tar för givet sluta att fungera. Därför är det bra att
vara förberedd. Det viktigaste är att ha mat, dricksvatten,
värme och möjlighet att ta emot viktig information. Om
krisen eller kriget kommer behöver vi alla hjälpas åt.

Ett gemensamt ansvar
De allra flesta av oss är vana vid att samhällets service och
tjänster nästan alltid fungerar. Sverige är också tryggare än
många andra länder. Men det finns hot mot vår säkerhet och
självständighet. Om du är förberedd bidrar du till att vi bättre
klarar en svår påfrestning.
Ett varmare klimat gör att stormar, översvämningar och skogsbränder
blir vanligare. Oroligheter i omvärlden kan påverka importen och ge
brist på livsmedel och mediciner. En allvarlig smitta med många sjuka
kan ge brist på personal i viktiga verksamheter. Störningar i it-system
kan påverka elförsörjningen.
Din kommun ansvarar för att bland annat vattenförsörjning, äldreomsorg, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris.
Men du behöver också förbereda dig på att kunna hantera en besvärlig
situation, oavsett vad som har orsakat den. Vänd på bladet så får du
tips på vad som kan vara bra att ha hemma.

Planera din hemberedskap
Vid en samhällskris kommer hjälpen först att gå till dem som bäst
behöver den. De flesta måste vara beredda på att klara sig själva en
tid. Planera för några dagar, upp till en vecka eller längre om du har
möjlighet. Anpassa din hemberedskap till vad som passar just dig och
dina nära. Gå ihop om vissa saker, och prata med anhöriga och grannar
om hur ni kan förbereda er tillsammans.

Tips!
I broschyren Om krisen eller
kriget kommer kan du läsa
mer om hur olika samhällskriser kan påverka din vardag
och vad du själv kan göra och
tänka på för att vara bättre
förberedd.
Broschyren finns att beställa
på svenska. I digitalt format
finns den på flera olika språk
och som lättläst. Informationen
finns också inläst på svenska
och engelska, på teckenspråk
och i punktskrift. Scanna
QR-koden för att komma till
broschyren på svenska.

Vingåker för dig
Tiden går fort när man har roligt

Den andra sidan visar allt som vi

Jag avslutar som vanligt med mitt

och detta år har bara svischat förbi.

har g jort för att vara en attraktiv

mantra - har ni idéer som ni vill

Ett år som har haft sina upp- och

kommun att leva, verka och bo i med

dela med er av, hör gärna av er och

nedgångar som två sidor på ett

beslut om ny skola i Marmorbyn, ny

delge era tankar om hur vi kan

mynt. Den ena sidan visar att vi

förskola vid Gränden och beslut på

utveckla vår bygd ytterligare. Ni har

fortfarande är i en pandemi, att vi

väg om ytterligare ny förskola på

kanske något som ni inte tycker är

har varit med om en översvämning

norr. Det byggs egnahem i princip

bra, tala då om det för oss så vi får

samt en storbrand som ödelagt en av

alla våra orter och ett helt nytt

en möjlighet att ändra på det eller

Vingåkers vackraste byggnader. Att

bostadsområde i slottsområdet är

förklara varför det är som det är.

då se den kraft och medmänsklighet

på väg att klubbas. Och apropå det,

Jag finns här för

som finns hos våra medborgare och

jag hoppas att ni har besökt vårt

er, alltid redo för

entreprenörer när det väl gäller att

fantastiska slott som nu äntligen har

ett

ställa upp och vara en hjälpande

kunnat öppna. På kommande sidor

telefon eller vid

hand i kris fyller mig med stolthet.

finns ytterligare en palett av smått

ett personligt

Ett stort tack för det, ni är guld

och gott av vad som har skett och

möte.

värda.

sker i Vingåkersbygden.

samtal,

på

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande
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TACK
Med hjälp av våra sponsorer har vi
möjlighet att sprida blomsterglädje i hela
Vingåkersbygden. Vingåkers kommun vill
tacka följande företag för sponsring av
kommunens blomsterarrangemang:

Bygg & Schakt AB
COOP Vingåker
ICA Supermarket Cityhallen
Provinsbutiken AB
Sörmlands Sparbank
Voith Paper Fabrics Högsjö AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Mycket papper blir det!
Återanvänder du inte ditt julklappspapper så
ska det sorteras ut som pappersförpackning.
Ditt papper återvinns bl.a. till nya förpackningar
och till ytskiktet på gipsplattor.

På sormlandvatten.se kan du se hur avfallet sorteras på din återvinningscentral.
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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

är halt på trottoar och gångbana som ligger längs med din

gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen ansvarar
även för snöröjningen vid kommunala fastigheter. All
snöplogning av vägar inom kommunen är utlagd på

Du ansvarar för att ta bort snö och se till att det inte

tomtgräns. Om det inte finns någon trottoar eller gångbana
ansvarar du för att 1,2 meter av gatan skottas så att man

entreprenad och kommunen ansvarar själva endast

kan gå säkert. Det gäller alla fastigheter inom kommunens

för trottoarer, gång- och cykelbanor samt even-

tätorter där kommunen har det övergripande ansvaret för

tuell handskottning kring kommunala fastigheter.

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 ansvarar

entreprenör fritt att lägga upp arbetet på det sätt som är
mest tids- och kostnadseffektivt.

för försvinner din skyldighet att ta hand om snön så länge
kommunen inte ser till att den tas bort.

Enligt det avtal kommunen tecknat med sina entre-

•

prenörer ska snöröjningsarbetet börja utan dröjsmål så

att du som fastighetsägare kommer ihåg att ta upp ett hål i

snart snöfallet har upphört.

den så att du kan få din post levererad och så att du kan få

Röjning ska ske vid följande snödjup:

om kommunen plogar upp en snövall så 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 två

•

Vid normal snö 8 centimeter

procent. Om du behöver sand för att sanda utanför din

•

Vid blöt snö 5 centimeter

tomt kan det hämtas vid parkeringen bakom badhuset,

Trafikverkets ansvar

Storgatan 35.

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.
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Fixartjänsten

Förebygga brand
i hemmet
Årligen inträffar runt 20 000–25 000
bostadsbränder

i

Sverige

och

totalt

omkommer cirka 100 personer. Den
vanligaste brandorsaken är glömd spis.
Chansen att överleva en brand ökar
markant

med

en

fungerande

brand-

varnare. Ändå saknas det en fungerande
brandvarnare i var tionde hem - glöm inte
att prova din brandvarnare!

Du hittar mer information om
hur du förebygger brand på
Brandskyddsföreningens hemsida
www.brandskyddsforeningen.se

Fixartjänsten är en kostnadsfri tjänst för dig som är över 65
år eller har en funktionsnedsättning. Tjänsten kan nyttjas
av dig som bor i Katrineholm eller Vingåkers kommun samt
kransorterna omkring.
Personen som utför tjänsterna heter Lars-Ingvar Hjelm och
är anställd av Västra Sörmlands Räddningstjänst. Han bär
alltid någon typ av identifikation från Räddningstjänsten vid
sina besök, så som kläder eller Id-bricka.

Sota själv-dispens

Fixartjänsten hjälper till med enklare service i vardagen som
Då

Sörmlandssotarna

inte

längre

är

inte ryms inom den vanliga hemtjänsten.

verksamma måste du som har fått dispens
av dem för att sota själv häva denna och

Fixartjänsten kan till exempel hjälpa till med:

ansöka om ny. Du som har en dispens – ta

•

hänga upp gardiner och tavlor

kontakt med Marcus Asplund vid Västra

•

byta glödlampor

•

bära fram trädgårdsmöbler

•

hämta julpynt och liknande från förråd

•

kontrollera och byta batterier i brandvarnare

•

andra uppgifter av likartad karaktär

Sörmlands Räddningstjänst.

Marcus Asplund
Funktionschef Förebyggande
Västra Sörmlands Räddningstjänst
0150-576 58
marcus.asplund@vsr.katrineholm.se
www.vsr.nu

Fixartjänsten utför inte trädgårdsarbete, snöskottning och
liknande eller sådant som kräver hantverkskunnande.
Syftet med Fixartjänsten är att minska fallolyckor i hemmet
och öka tryggheten för dig som bor hemma. Fixartjänsten
är ett samarbete mellan Västra Sörmlands Räddningstjänst,
Vingåkers och Katrineholms kommun.

Fixartjänsten
073-814 29 72
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.30-15.00
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Vingåkers kommuns
brottsförebyggande arbete

Målet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande

Bidra till ökad trygghet

arbetet i Vingåkers kommun är att du som bor, arbetar och

•

vistas här ska känna dig trygg och säker i Vingåkersbygden.

vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser

Vingåkers kommun är en aktiv part i samverkansarbetet
med Polisen för att tillsammans skapa en gemensam

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga

där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet
för både unga och vuxna.

inriktning på vårt arbete. Vingåkers kommun och

•

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata tidigt

Polisen arbetar med stöd från bland annat Brottsföre-

om risker och problem innan de kommer i kontakt med

byggande rådet och Länsstyrelsen Södermanland.

alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du
hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp

Trygghet är allas ansvar och du kan själv bidra till en
ökad trygghet i Vingåkers kommun genom att till exempel
bli nattvandrare/trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

“Du kan själv bidra till en ökad
trygghet i Vingåkers kommun genom
att till exempel bli nattvandrare”

argument och styrka för att säga nej.
•

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp?

Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt
att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad
orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp.
•

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara

bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen
på telefon 112.

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om?
Tipsa Polisen på omradespolisen.lpo-katrineholm@polisen.se eller ring 114 14
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Vingåkers kommun 2021
Ett urval av händelser och aktiviteter i Vingåkers kommun 2021

JANUARI

Kompetensförsörjningsprojekt
som gick ut på att fånga upp
företagens behov vad gäller
rekrytering och sedan
matcha det med inskrivna
på försörjningsstöd

Arbete med torget utanför
COOP och Systembolaget

De boende på
äldreomsorgens
särskilda boende fick
sin första dos vaccin
mot covid-19

Fritidsgården höll öppet
hus för motorburna
ungdomar i ett garage

Stambyte
bibliotekets lokaler

Kommunchef Ralf Hedin och
Liselotte Jergard, chef för
lokalpolisområde Katrineholm
undertecknade ett medborgarlöfte
mellan kommun och Polisen

APRIL
AnhörigCentrum bjöd in
till anhörigpromenader

Vingåkers kommun önskade
trevlig valborg med digitalt
vårtal av ungdomsrådet samt
sång och musik med Västra
Vingåkers kyrkokör samt
Kulturskolan

Viadidakt presenterade sitt
nya stödteam Bron som ger
personlig hjälp för att nå
uppsatta studiemål

Vingåkers kommun fick
501 000 kronor för att
anordna avgiftsfria och
smittsäkra lovaktiviteter
för barn och unga i
åldrarna 6–15 år

Viadidakt gjorde en
extrasatsning på feriejobb för ungdomar födda
2002, 2003 och 2004

MAJ
Kulturrådet beviljade Kulturskolan
435 000 i bidrag till att arbeta med
Skapande skola. Dessutom 572 000
till egen verksamhetsutveckling på
Kulturskolan samt 214 000 för
verksamhet med andra kommuner

8

VINGÅKER FÖR DIG

NR 2 2021

Slottsskolan 8A tog hem en hedrande
andraplats i tävlingen Teknikåttan där de under
våren slog ut närmare 1 500 åttondeklasser

Hastigheten ändrades
från 50 km/h till
40 km/h i Marmorbyns
tätbebyggda område

Kulturskolan summerade fem år –
“Vi har gått från 135 elever till 362
inskrivna elever”

FEBRUARI

HVB Fenix firade 10 år
Vingåkers kommun
bildade ett ungdomsråd med
barn och ungdomar från
Vingåkersbygden. Rådet
blir ett viktigt forum för
dialog mellan kommunens
beslutsfattare och ungdomar

Årets företagare – Thomas Widén,
OKQ8 – Vingåkers Bilvård

MARS
Påskens
traditionsenliga
konstrunda med
SOS flyttade till
Köpmangatans
skyltfönster

På kommunfullmäktige beslutades det att ge Vingåkers
Kommunfastigheter AB i uppdrag att bygga en ny skola
i Marmorbyn för förskoleklass till årskurs 6

Höga flöden i Vingåkersån på grund av kraftigt regnande.
Värmeverket drabbades av översvämning och Åbrogårdens
verksamhet utrymdes på grund av risk för ras

Vingåkers kommun beviljades
projektstöd på 14 miljoner för
projektet Digitalt-socialt ekosystem

JUNI
Samtliga skolor i Vingåkers
kommun går på sommarlov med
höjda betygsresultat 2021

Säfstaholms slott slog upp portarna
med utställningen Smells like art

Alla skolelever gavs möjlighet att hämta ut ett klippkort och ta
del av aktiviteter och utlottningar kopplat till sommarkortet
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Projekt luftmaskvirkning - Ekgårdens dagvård och demensdagvården Humlegården virkade med målet att virka sig hela
sträckan runt Humlegården och Ekgården. Hela nystanet vägde
till slut 1,6 kilo och promenaden blev 820 meter lång

Fotoutställning
Bilder som berättar i
Tennisparken

JULI
Ny lekpark
Östergårdsgatan

Vingåkersbadet höll
öppet hela sommaren

Aktivitetsvärdar inom äldreomsorgen satte
färg på vardagen för våra äldre med bland annat
kräftskiva och besök av ponnyn Stella

Musselplockning i Vingåkersån för att skydda
djurlivet under stabiliseringsarbetet

OKTOBER

Öppna förskolan öppnade igen
efter pandemistängningen

Vingåkersbadet
stängde på grund av
avvikande prover.
Öppnade åter 15
oktober

Vingåkers kommun
uppmärksammade
världsdagen för
Psykisk ohälsa

Samhällsbyggnadsnämnden
på plats i Högsjö för
nämndmöte

Projekt aktivt språk på
Vingåkers kommuns
förskolor
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Lokala koloristen Birgitta Lovén
ställde ut på Säfstaholms slott

Humlegården och
Ekgården jubilerar med
50 respektive 40 år

Näringslivs- och
nätverksträff KFV’s
Morgonsoffa hölls på
Hjälmargården

Kommunfullmäktige återsamlades fysiskt för första gången
sedan augusti 2020. Kommunfullmäktigemötena har hållit
ordinarie antal ledamöter genom digitala möten

Medborgarundersökning i
Vingåker med hjälp av SCB

Ny lekpark Högsjö

AUGUSTI
SLOTTSLIVE – digital livekonsert
från Säfstaholms slott med bland
annat Robert Wells, Anders Lundin
och My Kullsvik

OS-silver till
Hedvig Lindahl

75 % av Vingåkersborna
är fullvaccinerade
Brand vid Säfstaholms gård

Kommunchef Ralf Hedin
på sin post i fem år

Ny lekplats
Marmorbyn

SEPTEMBER
Vingåker tillhör Sveriges bättre hälft
när det handlar om företagsklimatet
enligt Svenskt Näringslivs ranking

Trädfällning i Båsenberga
friluftsområde med anledning
av barkborrar

Projektstart för stabiliseringsarbetet
utmed Vingåkersån

Sörmlands Sparbanks
kulturpris tilldelades
kulturskolechef
Fred Sjöberg

Trygghetsvandring
i Baggetorp

Fullsatt på Kulturskolans DreamCamp

NOVEMBER

Mysiga och rysliga höstlovsaktiviteter
i Vingåkersbygden

Årets stöttepelare Kenneth Karlsson,
KC Jord och Skog

Tre Vingåkerslärare nominerade
till Lärargalan 2021 där
David Stenberg utsågs till
Årets lärare i Vingåkers kommun

Informationsträff Trygga barn –
hur skola, fritidsgård, socialtjänst,
Polisen med flera arbetar för att
skapa trygghet för bygdens barn i
skola och på fritiden
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Nya rektorer

Maria Axelsson

Agneta Gren

Fredrik Skoglund

Under året har två nya rektorer börjat i Vingåker. Maria

på olika förskolor i Vingåkers kommun sedan år 2000.

Axelsson är ny rektor för Slottsskolan F-6. Maria har

Hon har under den tiden utbildat sig till förskollärare och

tidigare arbetat som ämneslärare i Matematik och NO

arbetat som legitimerad förskollärare sedan 2006. Sedan

på högstadiet i Katrineholm, specialpedagog på centrala

2018 som arbetslagsledare för Grändens förskola och

elevhälsan i Flen och sedan 2019 biträdande rektor på

pedagogiskt ansvarig på avdelningen Solägget.

Slottsskolan F-6.

– Min vision som nybliven rektor är att tillsammans

– Ända sedan jag började arbeta i skolans värld har

med mina rektorskollegor leda undervisningsprocessen

jag brunnit för lärande och för att hitta den enskilda

i Vingåkers kommuns förskolor framåt. Att jobba för en

individens sätt att lära och utvecklas. Jag har alltid varit

likvärdig utbildning i vår verksamhet ligger mig varmt

nyfiken på och inspirerats av att hitta sätt och möjligheter

om hjärtat och det är med hjärtat som jag vill leda mina

att locka fram lust och nyfikenhet. Vi är alla olika och vi

medarbetare i förskolan.

har alla olika sätt att ta till oss och förstå nya saker.
Även Högsjö skola har en ny rektor då Fredrik Skoglund
Ny rektor för Grändens, Södergårdens, Lindgårdens och

har uppdraget tillsammans med sitt tidigare uppdrag som

Baggetorps förskolor är Agneta Gren. Agneta har arbetat

chef för centrala elevhälsan.

Öppna förskolan
Öppna förskolan i Vingåker
bedrivs inom ramen för den
kommunala familjecentralen.
Det innebär att det i direkt
anslutning till öppna
förskolan finns möjlighet att
komma i kontakt med även
medicinsk och social service
genom barnavårdscentral,
barnmorskemottagning och
socionomer för social rådgivning.
Öppna

förskolan

erbjuder

roliga

och

lekfulla

aktiviteter

som

matematik, språk, skapande, dans och rytmik för alla barn i
åldrarna 0-5 år. Lättare mellanmål finns att köpa på plats mot Swish.
För öppettider – se vingaker.se Välkomna!
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Öppna förskolan
Sävstaholmsvägen 32-34
0151-193 24

Machofabriken

Vingåkerslärare
nominerade på
Lärargalan 2021

Sofie Dahl skolkurator, Emelie Trolin Kvinno- och tjejjouren Miranda
samt Henning Samuelsson socialtjänsten.

Under läsåret 21/22 pågår det hälsofrämjande/förebyggande elevhälsoprojektet Machofabriken där eleverna i årskurs 7 på Slottsskolan 7-9

Stiftelsen Lärargalan har sedan

deltar. Projektet är ett värdegrundsarbete som skolan tillsammans

2016 arbetat för att uppmärk-

med socialtjänsten och Kvinno- och tjejjouren Miranda driver.

samma

Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete i skolan

viktiga arbete som lärare runt

för jämställdhet och mot våld. Fokus ligger på normer och hur de

om i Sverige gör. Varje år ges

påverkar oss i vardagen. Materialet bygger på filmer och övningar

eleverna möjlighet att nominera

som låter eleverna utforska och reflektera kring förväntningar, atti-

den lärare de vill ska vinna. Att

tyder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller. Eleverna får

bli nominerad av sina elever är

diskutera och reflektera kring ämnen som våld, grupptryck, samtycke

ett fint kvitto på att man mött

och psykisk hälsa.

Syftet med arbetet är att ge eleverna verktyg

och nått sina elever. Vingåkers

för att hantera händelser i vardagen och i det långa loppet minska

kommun hade vid lärargalan

förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier.

2021

och

inte

synliggöra

mindre

än

det

tre

nominerade lärare:

•

Läsårstider
vårterminen 2022
Skolstart
Sportlov
Studiedag
Påsklov
Helgdag
Lovdag
Helgdag
Skolavslutning

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

Lina Pettersson,
Slottsskolan F-6

•

Anngelica Kihl,
Högsjö skola

•

David Stenberg,
Sävstaskolan

David Stenberg var den som tog
hem utmärkelsen Årets lärare i
Vingåkers kommun 2021.
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Projekt aktivt språk

Barn lär sig som mest när utbildningen ligger i leken och
utbildning sker även i förskolans värld, även om utbildningen inte ligger som i skolan med lektioner och raster.
Lärandet sker hela dagen i planerad form men även
i den fria leken. I Vingåkers kommun har förskolorna
sökt projektpengar från Region Sörmland för att kunna
jobba mer med språkträning med barnen. Pandemin
slog till och många barn fick stanna hemma under längre
perioder. Nu vill Vingåkers kommun se till att alla barn
får bättre förutsättningar för lärande genom att starta

“När barn får känna
samhörighet och känna sig
hörda och förstådda genom
att utrycka sina tankar,
känslor och behov stärks deras
identitet och självkänsla.”

upp ett projekt som heter aktivt språk.
Projektet riktar sig till blivande skolbarn där 5-åring-

som ett stort och svårt ord att förstå innebörden av, men

arna får arbeta mer med språkutveckling utifrån skolans

är något som alla kan jobba med. Språkutveckling är så

läsa, skriva och räkna-garanti. Något som projektet

enkelt som att läsa böcker, träna rim och ramsor, lära

aktivt språk också satsar på är att alla förskolor ska få

sig begrepp, munmotorik, träna bokstäver, ljuda ord,

en lärplatta. Lärplattan ska ha språkutvecklande appar

rytmik, benämna saker och ting i sin omvärld, samtala,

som barnen tillsammans med pedagogerna kan använda

återberätta, diskutera och reflektera.

både enskilt och i grupp. Språkutveckling kan kännas
Språk är inte bara det talade orden utan det är även
tecken och bildstöd som används för att kunna ge alla
barn ett gemensamt språk att kommunicera med. Desto
mer språk ett barn har och större ordförråd barnet får,
desto större blir barnets värld och möjlighet att vara
en del
av meningsfulla
i vardagen. När
Skolstart
12sammanhang
januari

barn Sportlov
får känna samhörighet
känna
sig hörda och
vecka 8och
(21-25
februari)
förstådda
genom
att
utrycka
sina
tankar,
känslor och
Studiedag
16 mars

behovPåsklov
stärks deras identitet
och
självkänsla.
vecka 15
(11-14
april) I förskolans värld
lär
sig
barnen
bäst
när
utbildningen
ligger i
Helgdag
26 maj
leken,Lovdag
så när barnen kommer
27 maj hem från förskolan och
sägerHelgdag
att de bara har 6lekt
juniså vet nu alla att så är inte
fallet.Skolavslutning
En lekstund med10
kompisarna
är full med lärorika
juni
upplevelser och värdefulla språktillfällen.
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Nya kompisar på Källstugan
Vi på Källstugans förskola (avdelning Solstrålen 1-3 år)
har fått nya kompisar i form av maskar. Vi har sett att
våra barn är intresserade av djur och insekter – det
finns en stor nyfikenhet i att utforska och upptäcka.
Av den anledningen bestämde vi oss för att skapa en
naturruta med maskkompost i barnens höjd. Det är
fördelaktigt att tillgängliggöra material i barnens höjd så
att de konkret kan utforska saker och ting.
Vi började med att samla maskar, jord, kutterspån och
sand. Tillsammans med barnen fyllde vi komposten med
materialet. Barnen fick titta och känna på maskarna,
de som vågade röra vid maskarna fick lägga ner dem i
komposten. Barnen lade ned löv och äppelskal till sina
nya kompisar.
Men vad är syftet med maskarna då?
“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
förståelse för samband i naturen och för hur naturens
olika kretslopp samt för hur människor, naturen och
samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2018). Barnen
får mata maskarna med matrester och vatten. De får
även iaktta hur maskarna gräver gångar för att skapa sig
ett nytt “hem” hos oss på Solstrålen. Barnen har även
hittat nya kompisar till maskarna på utegården som har
fått flytta in i maskkomposten. Vi har varit på utflykt
och samlat in naturmaterial till vår naturruta vilket gör
maskkomposten inbjudande och mer upptäckarvänlig.

(Skolverket, 2018). Hur tar vi hand om maskarna på

Vi tänker att materialet från naturen kan bytas ut

bästa sätt? Vi säger godmorgon till maskarna och tittar

beroende på årstiden. Nu pryds naturrutan av löv som

hur de har förflyttat sig under natten. Vi pratar också om

skiftar i olika nyanser, kottar, kastanjer, barr och mossa.

att vi behöver vara rädda om våra nya kompisar. Empati

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

är ledord i Källstugans verksamhet och maskarna blir

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande”

som ett verktyg i det praktiska arbetet. Hur visar vi
maskarna empati?
Vi ser maskarna som en möjlighet till fortsatt utforskande
för barnen både gällande naturkunskap genom att se
hur maskarna lever under en längre tid samt värdegrund
genom att ta hand om maskarna. Maskarna skapar rika
tillfällen för språkutveckling då barnen för dialoger
kring våra nya kompisar och vi bekräftar barnen genom
att ställa nyfikna frågor tillbaka. Vi ser fram emot att se
vart vårt projekt leder oss!

Sofie, Riitta, Carola
Pedagoger

NR 2 2021
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DreamCamp åter en succé
2021 års DreamCamp var det fjärde sedan start. Nu

deltagarna fick lyssna till Martin L King, Rosa Parks

förtjänar detta framtidsläger att få en permanent plats

med flera. Lägret handlade om framtidstro och redan

i Vingåkers kommun. Kulturskolan arrangerar lägret

första dagen fick alla ungdomarna skriva ner sina egna

i samarbete med flera partners som stödjer lägret på

drömmar anonymt. Besöket med Gospelverkstaden

många olika sätt, alltifrån varor till rent ekonomiskt stöd.

avslutades på kvällen med en minikonsert där läger-

Extra roligt att lägret för första gången var fulltecknat

deltagarna sjöng alla låtar som övats under dagen och

flera veckor före start och elever fick ställas på kö. Det

sedan visades de nedskrivna drömmarna på storbild.

bevisar att lägret också satt sig i elevernas medvetande.

Ett oerhört starkt minne som kommer att leva kvar i
oss alla som var där. Det var också världspremiär för

I år medverkade Gospelverkstaden från Stockholm,

DreamCamplåten 2021 som dansades och sjöngs under

artisten Jon Henrik Fjällgren och författaren Maria

alla tre dagarna. Ett nytt och uppskattat inslag!

Andersson.

Kulturskolans

fantastiska

pedagoger

medverkade med olika temagrupper inom musik, foto/

Andra dagen bestod av temagrupper på förmiddagen där

film och skapande verkstad. 43 stycken elever deltog

alla var väldigt aktiva och positiva. På eftermiddagen

fördelat på 17 tjejer och 26 killar! Alla eleverna kom från

kom vad många hade väntat på - Jon Henrik Fjällgren

årskurserna 7, 8 och 9 på Slottsskolan. Utöver kulturskolans lärarkår medverkade extralärare från Slottsskolan samt fyra stycken hjälpledare som varit med som
elever tidigare år på DreamCamp och som numera är
gymnasieelever.
Första dagen var fokus på Gospelverkstaden från Stockholm. De fångade alla eleverna, både de som älskar att
sjunga men också de som kanske aldrig vågat ta en ton
inför någon annan. En härlig blandning av sång och
viktig historia om hur frihetsrörelsen växte fram där
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“Ett oerhört starkt
minne som kommer
att leva kvar i oss
alla som var där.”

My Kullsvik, Kulturskolan

Jon Henrik Fjällgren Foto: © Live Nation

och Maria Andersson. Denna duo gav en stark och

sjunga och dansa igenom DreamCamplåten 2021 och

viktig föreläsning om psykisk ohälsa, machokultur och

wow vilken skillnad från första dagen. Nu kunde alla

hur man kan tänka för att komma vidare. Jon Henrik

rörelserna och vågade satsa fullt ut.

sjöng även en låt som berörde många av deltagarna när
han förklarade att han jojkade för att kunna förmedla

Hjälmargården och dess personal var fantastiska under

saker som han inte kan prata i ord om. Dagen avslutades

lägret, så oerhört positiva och lätta att samarbeta med.

med lägerbål, korvgrillning och lägersång samt frågor

Maten fick höga betyg liksom fikat. Vill också passa på

och reflektioner från dagens föreläsning. Under kvällen

att uttrycka ett stort TACK till alla lärare/ledare/peda-

bjöds det även på filmkväll och disco. Discot var riktigt

goger som med sin positiva ock aktiva attityd guidade

uppskattat, elever hade klätt upp sig i finkläder och

fram lägret dag för dag och g jorde det till den succé som

dansade flera timmar i sträck!

det blev.

Tredje och sista dagen var det städning av rummen och

Nu ser vi fram emot DreamCamp 2022!

därefter förberedelsetid för uppspel och redovisning
av vad de hade g jort i tema-grupperna. Det blev en
fantastisk timme som bjöd på låtar, skapelser och videor
om lägret. Stämningen var väldigt fin och peppande,
med applåder och hejarop. Lägret avslutades med att

Fred Sjöberg
Kulturskolechef

Fred Sjöberg, kulturskolechef i Vingåkers
kommun, har tilldelats Sörmland Sparbanks
kulturpris 2021 med motiveringen:
Med inspiration från hela världen, tar Vingåker klivet ut i den.
För att sprida kulturen och skapa engagemang, med nyfikna
ungdomar hos skickliga lärare, krävs en skicklig dirigent.
Resultatet märks i det ökade intresset! Kan man verkligen
göra medicinsk vetenskap med konstnärliga uttryck?
Kan man verkligen få en TV-sänd julkonsert till Vingåker?
Från fräna frön till fullvuxen blåsorkester, kulturen i Vingåker
spirar! Kultur är inte livsviktigt – det är mycket viktigare än så!
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Aktivitetsvärdar

Projekt
Hälsosamt liv

Under

pandemin

har

Integrations-

enhetens satsning på hälsoinformatörer
tillsammans

med

Region

Sörmland

varit extra viktig. Vingåkers hälsoinformatörer sprider kunskap om hälsa,
information om covid-19 och vaccin
till personer på deras modersmål. De
berättar om vikten av att vaccinera
sig och informerar om hur hälsosamt
det är med fysiska aktiviteter. Hälsoinformatörerna har även skapat olika
grupper för att promenera, cykla, dansa,
träna samt träffar med hälsosam fika.

Alla har rätt att
veta och förstå

Linnéa Brun och Surina Johansson arbetar som
aktivitetsvärdar på Humlegården och Ekgården

Introduktionsmöten med nya personer

sedan augusti 2021. De besöker varje avdelning,

i

vanlig

totalt nio stycken, två gånger i veckan under ett

kommunen

arbetsuppgift

är
för

en

ganska

Jonsson

förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Under

som arbetar på Integrationsenheten.

dessa aktivitetspass har de sittgympa, spelar spel,

Lennart

håller

Lennart

introduktionssamtal

lyssnar på musik, målar, tar promenader, samtalar

med personer som behöver kunskaper

med mera. Aktiviteterna utgår från de boendes

om till exempel barnomsorg, skola eller

intressen och deras dagsform. De boende deltar i

sjukvård i Sverige. Lennart behärskar

både individuella- och gruppaktiviteter. Värdarna

flera språk; engelska, spanska, franska

arbetar även kväll och helg, då brukar de till

och svenska. Introduktionen ska ge

exempel baka eller se på film i små grupper och har

personerna

då tillgång till dagvårdens trevliga lokal.

förutsättningar

att

bli

delaktiga i samhället och få en förståelse
för hur det fungerar och vilka regler som
finns.
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inom äldreomsorgen

Foto: Maria Adamsson

Aktivitetsvärdarna
har under hösten
även genomfört större
evenemang, till exempel:
Foto: Linnéa Brun

•

SPA med taktil handmassage och manikyr 		
samt smoothies och fruktspett.

•

“Att se glädjen hos våra äldre och
att få ta del av deras livserfarenhet
ger oss energi att utvecklas”

Kräftskiva för alla avdelningar i
Humlegårdens matsal.

•

Besök av ponnyn Stella med ägare Lovisa där de 		
boende fick klappa Stella och ge henne morötter.

•

Lånat in tavlor och doftlådor från Säfstaholms 		
slotts sommarutställning Smells like art.

– Det är ett fantastiskt jobb vi har. Att se glädjen hos

•

Jubileumsfest, Ekgården 40 år och

våra äldre och att få ta del av deras livserfarenhet

Humlegården 50 år, vilket anordnades i nära 		

ger oss energi att utvecklas vidare i våra roller som

samarbete med enhetschefer och kökschef 		

aktivitetsvärdar, säger Surina.
– Självklart hoppas vi på att kunna fortsätta att

Mattias Edvinsson med personal.
•

Elin Sönnerfors.

förgylla vardagen för våra äldre ännu längre då vi
verkligen ser att behovet finns, avslutar Linnéa.

Ljusandakt på Alla Helgons dag med diakon

•

Afternoon Tea i engelsk stil där de boende fick 		
ta del av téets och kaffets historia.

•

Adventsfika med julsånger.
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Språkvänner - vänner för livet

Möten mellan människor motverkar fördomar och ger

För tre år sedan träffades Karina, Marianne, Niema

oss nya insikter. Varje mänskligt möte lär oss något

och Fozya som språkvänner på ett språkcafé arrangerat

nytt. Under sommaren 2021 g jorde språkvänner via

av kommunens Integrationsenhet. Som språkvänner

Integrationsenheten ett antal utflykter i Sörmland.

brukar de umgås med varandras familjer och ser på

Många blev varse om nya badplatser och träffade nya

varandra som en del i sin egen familj. Samtidigt har det

människor genom utflykter till Vinön, Lyttersta, Läppe

varit en spännande resa i olika kulturer, traditioner och

och Stenhammars slott. Syftet med alla aktiviteter var

levnadshistorier. Karinas och Mariannes intresse för

att stärka relationer mellan etablerade och nyanlända

andras livsberättelser hjälpte Niema och Fozya oerhört

språkvänner samt att utveckla kunskaper om platser

mycket att utveckla sin svenska vilket även hjälpte dem

runt omkring oss.

framåt i arbetslivet. Idag har Niema en tillsvidaretjänst

– Det är intressant att betrakta hur en människa förän-

och Fozya studerar och arbetar. I oktober firade Niema

dras under sin resa som språkvän. Både den nyanlände

och Fozya tre års vänskap med sina språkvänner med

och den som har fötts här förändras under vänskapen,

tårtkalas. Fozya, Niema, Marianne och Karina började

visar mer intresse för varandras liv, vågar ställa frågor

träffas som språkvänner men idag är de vänner för livet!

och börjar bjuda på sig själva. Genom att engagera sig i
varandras situationer och ge stöd till dem som behöver
det som mest så berikar vi varandras liv, säger Liudmila
Holm, områdeschef integration.

Vill du också bli språkvän?
Anmäl dig via vår e-tjänst
på vingaker.se eller maila
sprakvan@vingaker.se för
mer information.
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Säker@digitalt

Nytt system
samt webb för
biblioteket
Vingåkers

bibliotek

har

glädjen

att presentera sitt nya moderna
användarvänliga

bibliotekssystem

Quria med tillhörande ny hemsida.
Den finns sjösatt från december och
du hittar den på bibliotek.vingaker.se
Göran Johansson, Marianne Lundgren, Britt-Marie Lundin, Inger Lindersson,
Sonya Kantonen. Saknas på bild gör Lasse Karlsson.

I skrivande stund är det fortfarande

Hur når man ut till drygt 2 400 äldre som sitter hemma och hur kan

kunna öppna för besök igen. Så

man stödja dem till digitalt användande som underlättar deras vardag?

länge det är stängt går det dock

Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021 visar bland

fortsatt bra att reservera böcker och

annat att 3 av 10 äldre behöver hjälp på nätet och var fjärde riskerar

hämta vid dörren.

oklart när biblioteket kommer att

att hamna i utvidgat utanförskap genom att inte använda internet,
inte känna till digitala tjänster eller använda dem på egen hand.
Våren 2021 initierades projektet Säker@digitalt av pensionärsorganisationerna i Sörmland. Vingåker valdes ut som försöksområde i projektet där SPF Seniorerna, PRO, SKPF samt Vingåkers
bibliotek/DigidelCenter och Studieförbundet Vuxenskolan har ingått
i pilotgruppen.

Vingåkers
DigidelCenter
finns på biblioteket

Uppdraget har varit att “utveckla metoder för att nå seniorer som
idag inte använder digitala hjälpmedel och erbjuda dem möjlighet

Behöver du hjälp med digitala

att lära sig den nya tekniken och långsiktigt använda den. Genom

frågor? Har du svårt att hantera din

användning av digital teknik kan vardagen förenklas och den upplevda

mobiltelefon? Behöver du hjälp att

ensamheten kan minskas. Sociala kontakter med familj och vänner i

ladda ner en app? Eller vill ha mer

både text och bild, underhållning, möjlighet att ta del av samhälls-

information om appen Biblio där du

information och service av olika slag gör att man känner en större

kan läsa eller lyssna på e-böcker?

delaktighet i samhället.”

Välkommen att kontakta biblioteket
Projektet har bland annat resulterat i trivselträffar med underhållning

för att boka tid för privat rådgivning.

samt information och inspiration till digital användning. Den första
trivselträffen var i Läppe och visning av den obemannade matbutiken,
AutoMat i Läppe Livs, där man går in med Bankid, scannar sina varor
och betalar med kort. Även smartphonekurser har anordnats där man
i små grupper får öva på att använda sin telefon till så mycket mer än
att bara ringa på. Man har även informerat om att alla invånare kan
boka tid på biblioteket för individuellt stöd och råd på DigidelCenter.

Vingåkers bibliotek
0151-191 90
Biblioteket@vingaker.se
biblioteket.vingaker.se
eller scanna QR-koden

Totalt har sju kurser pågått under hösten och varit mycket uppskattade, redan nu är det kö till kurser efter årsskiftet.

Allt blev möjligt tack vare engagerade deltagare i pilotgruppen samt
sponsorerna Sparbanken Sörmland, Nya Sparbanken och Sparbanken
Rekarne.
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Reflektioner från kommunens
kulturpedagog Edith Barlow

Foto: Anton Swärdhagen, Katrineholms-Kuriren

Många barn frågar mig vad min roll som kultur-

och kopplade av. Jag hade äran att sjunga tillsammans

pedagog är. Jag brukar svara att mitt jobb är att göra

med

Säfstaholms slott till ett levande kulturhus, att fylla

Ejderkvist, som imponerade på alla med sin otroliga

slottet med inspirerande aktiviteter för alla att ta del

talang. Flera eldsjälar från Kulturskolan var också med,

av. En väldigt rolig arbetsuppgift!

My Kullsvik och Christoffer Nordenström framträdde

vår skickliga gitarrlärare på

kulturskolan, Ricki

med ett vackert och känslofullt program. Jag hoppas
Det

har

varit

många

höjdpunkter

under det

gångna året och det finns mycket att se fram emot den
kommande

tiden.

Vi

öppnade

slottet

igen

sommarens

utställning Smells like art. Doft

är

att detta bara är början på en ny sommarmusiktradition
här i Vingåker!

med
en

Birgitta Lovén är en magisk kvinna med stor själ. Hennes

personlig och intim upplevelse och det var starka och

idéer och energi överförs till färgstark och lekfull

härliga reaktioner från våra besökare, inte minst barnen.

konst vilket vi fick äran att ställa ut på slottet under

När vi sedan lekte uppe i våra skapande verkstäder

hösten. På invigningen

och tog fram egna dofter blev utställningen ännu mer

utställning framförde pianisten Carl Pontén barock-

interaktiv. De små parfymflaskorna barnen tillverkade

musik på en liten cembalo mitt bland alla hennes vackra

blev ett fint minne av upplevelsen.  

konstverk.

Slotts

till

hennes

retrospektiva

Live med Robert Wells, Anders Lundin och

Under höstlovet producerade min fantastiska kollega

lokalartister var första konsertupplevelsen för många

Susanne Briander och jag, tillsammans med den

efter att pandemirestriktionerna

lika fantastiska personalen på fritidsgården Joakim

lättade. En

stor

publikskara kom och åt picknick, lyssnade till musiken

Toivanen

och

Åsa

Olofsson,

ett

skräckfyllt

Hide and Seek på slottet. Totalt kom 120 barn till slottet

“De äldre ungdomarna
blev väldigt fina
förebilder för de yngre”
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under höstlovets kusliga kvällar. Min personliga höjdpunkt var att jobba med de underbara ungdomarna och
barnen som ställde upp som skådespelare i showen. De
äldre

ungdomarna blev väldigt fina förebilder för

de

yngre och vi blev alla ett tajt och lyckligt gäng vid slutet
av föreställningarna.

Under

november

uppträdde

den

prisbelönta och

berömda unga cellisten Kristina Winiarski, tillsammans
med pianisten Peter Friis Johansson. Efter konserten
bjöds kulturskolans unga elever på pizza och prat
med Kristina och Peter där de fick möjlighet att prata
med artisterna om musikens betydelse, och varför
och hur man kan satsa på att bli professionell musiker.
December-mars visas en utställning om gamla skolplanscher och deras bildvärld. Under jul och nyår
kommer slottets permanenta utställning Välkommen
hem till Gustaf att vara julpyntad och de guidade turerna
kommer att berätta om hur man firade jul på grevens tid.
Skolprogrammet kommer igång inom kort och då är alla
lärare och skolelever varmt välkomna att komma på
besök. Det kommer att finnas alltifrån dramavisningar
där vi klär ut oss till herrskap och tjänstefolk från
slottets storhetstid i början av 1800-talet till frågesport,
där man gissar vad historiska föremål användes till.
Det kommer erbjudas guidningar riktade mot slottets
arkitektur och dess utveckling, kurser i porträttmåleri
med slottets konstsamling som utgångspunkt, och även
en guidning där vi går djupare in på dåvarande könsroller
och normer och jämför med hur det ser ut idag. Allt
följer förskolans och skolans läroplan. Babyvisningarna
kommer också igång nästa år där föräldragrupper från
BVC kan komma och leka med barnen med bland annat
”ätbar konst” i våra ateljéer. Våren 2022 kommer även
barnens konstsalong på temat Vad gör dig lycklig? och
kulturskolans vandringsteater hit innan slottet stänger
för att bygga sommarutställningen Parken - en oas att

Kulturpedagog Edith Barlow med sin son Rafael Pontén
och bonusbarn Leonard Cobello Pontén

Edith Barlow
Ålder: 43 år
Familj: Min man Carl, mina två bonusbarn
Elvira 20, Leonard 15, och mina två barn
Rafael 8 och Sigrid 1 år
Bor: I en gammal skogvaktarbostad
i vackra Brevens bruk
Nationalitet: Australisk med maoriskt
ursprung, och sedan 5 år är jag stolt
svensk medborgare!
Läser: Just nu läser jag Dracula
av Bram Stoker för femte gången
Lyssnar på: Mycket Kate Bush, Nick Cave,
Gabriel Fauré och Heitor Villa-Lobos

vila i.

Jul på slottet 28 december 2021-9 januari 2022
Skolplanschutställning 17 december 2021-13 mars 2022
Vingåkersbygdens konstförening 26 mars-10 april
SOS Påskrunda 15 april-18 april
Barnens konstsalong 29 april-15 maj
Sommarutställning
Parken – en oas att vila i Datum ej klara vid tryckning.

Om du har en idé eller ett
projekt som du tror skulle
passa in i Säfstaholms slotts
fina miljöer, hör gärna av
dig till kulturpedagog
edith.barlow@vingaker.se
eller kultursamordnare
ulrika.dimartini@vingaker.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
För uppdaterad information och öppettider www.safstaholm.se

NR 2 2021

VINGÅKER FÖR DIG

23

Öppettider
Scanna QR-koden med din mobilkamera för att se de aktuella öppettiderna.

Kommunhusets reception
vingaker.se

Vingåkersbadet
vingaker.se/vingakersbadet

Vingåkers bibliotek
bibliotek.vingaker.se/opening-hours

Vingåkers fritidsgård
vingaker.se/fritidsgard

Fritidsbanken
vingaker.se/fritidsbanken

Säfstaholms slott
safstaholm.se/besok-slottet

