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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

Har du en närstående som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd?
Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting
granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du
stödjer för att räknas som anhörig.

Vingåker med Kjesäters slott har en viktig men okänd
plats i Norges krigshistoria. 15 juni 1942 ankom de första
av 43 000 flyktingar undan Nazi-Tysklands ockupation.
Detta datum 80 år senare invigs en minnesplakett vid
Vingåkers järnvägsstation.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på
dina behov och den livssituation du befinner dig i.
Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp,
information eller utbildning.
På Anhörigcentrum, Sävstaholmsvägen 32-34, har
du möjlighet att delta i olika former av anhörigstöd.
På Anhörigcentrum har du också möjlighet att träffa
andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation.
Du kan vända dig till Anhörigstödet i förtroende.
Anhörigstödet är en service till medborgarna och är
kostnadsfri.

Se vilka måltider som serveras i kommunens skolor via en
applikation i din smart-telefon. Appen laddas ner gratis från
respektive appbutik. Sök ”Skolmaten” och följ instruktionerna.

Förstärkningsarbetet utmed Vingåkersån planeras att
vara färdigt i månadsskiftet maj/juni. Förutom en
stabil åkant och renovering av Prästgårdsbron har även
promenadstråket försetts med ny belysning och nya
parkbänkar.
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Digidelcenter erbjuder stöd kring bland annat:
• appar i din smart-telefon, surfplatta eller dator
• informationssökning på internet
• att skapa en mejladress, ta emot och skicka
• BankID och QR-koder
• digitala samhällstjänster
• utskrifter

Återvändaren är Kulturskolans nyskrivna vandringsteater
som lyfter delar ur Vingåkerbygdens rika historia. Som
publik kommer du med fällstolen under armen få
vandra runt Säfstaholms vackra slottspark. Du kommer
få slå dig ner på din stol och ta del av utvalda delar ur
historien, gestaltad med teater, musik och dans.

Lördag den 18 juni är det Picknickens dag!
Vi firar dagen i Säfstaholms slottspark där
en hemlig gäst kommer infinna sig.
Mer information och fler
somriga aktiviteter på
vingaker.se/upplevelser

