VINGÅKER FÖR DIG
Samhällsinformation från Vingåkers kommun
Ansvarig utgivare: Ralf Hedin, kommunchef
Kontakt: kommun@vingaker.se, 0151-191 00

Saknar du dator eller smartphone?
Ring 0151-191 50 eller besök kommunhusets reception på
Parkvägen 8, för hjälp med vykortets länkar och QR-koder.

Information in another language?
Contact Integrationsenheten
Apoteksgatan 6, 0151-191 00

TRYGGARE KOMMUN
Vingåker har blivit tryggare. Det rapporterar SKR,
Sveriges kommuner och regioner och MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i
rapporten ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet
2021”. Rapporten mäter tryggheten åren 2018-2020
i Sveriges 290 kommuner utifrån främst fyra faktorer:
andel sjukhusvårdade, alltså inskrivna på sjukhus under
minst ett dygn, antal utvecklade bränder i byggnader,
antal anmälda våldsbrott och antal anmälda stölder.
I årets mätning har Vingåker klättrat upp hela 46
placeringar och hamnar på 117:e plats. I Södermanlands län
är det bara Trosa som är tryggare än Vingåker i rapporten.
”Vi har intensifierat samarbetet med Polisen, fastighetsägare och näringsliv men också med allmänheten. Vi har
jobbat med kunskapsbaserade metoder så som Effektiv
samordning för trygghet, orsaksanalyser, lägesbild och
utifrån det riktat insatserna mot problembilden” säger
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg i Vingåkers kommun.

MEDBORGARUNDERSÖKNING
Vingåkers kommun kommer tillsammans med Sifo att
genomföra en medborgarundersökning, med syfte att bli en
bättre kommun. Undersökningen kommer att pågå under
mars/april och du kan komma att bli kontaktad både via telefon
och SMS. Vi hoppas att du tar dig tid att svara! Om du har frågor
kan du ringa kommunhusets reception 0151-191 50.
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Vill du fylla din sommar med roliga aktiviteter och
möten med människor och samtidigt få minnen för
livet? Vi söker nu vikarier som vill arbeta inom
äldre- samt funktionshinderomsorgen i sommar!
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Siffror till och med november respektive år.

Målet är att Vingåkers kommun ska växa och bli större. Ett
viktigt led i detta är att skapa möjlighet för fler att bygga
sitt framtida drömboende. Just nu arbetas det med flera
detaljplaner som ska möjliggöra nya lediga tomter. Bland
annat rör det sig om tomter i slottsområdet, Viala och
Baggetorp. Redan antagen är detaljplanen i Ålsäter.

VINGÅKER

FÖRETAGANDE

Tänk gärna lite extra på våra vardagshjältar, företagarna,
nu när tiderna är tuffa genom att handla, äta och leva
lokalt. Tillsammans är vi starka!

SPORTLOVSPROGRAM
Fartfyllt med pulka eller avkopplande läsning i nya
ungdomsavdelningen på biblioteket? Vingåkersbygdens
sportlovsaktiviteter erbjuder något för alla.
Se vingaker.se för komplett sportlovsprogram.
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SOMMARVIKARIER

FERIEJOBB FÖR DIG FÖDD 2005
Under sommaren 2022 erbjuder Vingåkers kommun
kommunala feriejobb (sommarjobb) för ungdomar i
Vingåker, födda 2005. Ansökan är öppen 28 februari till
27 mars.
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STATISTER SÖKES
Under Kristi himmelsfärdshelgen spelar Kulturskolan
vandringsteatern Återvändaren i slottsparken med
historiska inslag från Vingåkersbygden och vingåkersprofiler.
Nu söker Kulturskolan rollkaraktärer och statister till
teateruppsättningen! Är du intresserad av att medverka?
Kontakta producent Tiina Rokka tiina.rokka@vingaker.se.
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