EN MÅNGFALD
AV UPPLEVELSER!

Flens kommun bjuder på massor av
naturupplevelser och kultur- och
fritidsaktiviteter. I denna broschyr finner
du några av dem och vi är säkra på att
du hittar något du gillar. Välkommen till
Flens kommun – Sörmlands hjärta!

EN FRITID FÖR ALLA
Hammarvallen – ett eldorado av idrott
Hammarvallen är Flens idrottscentrum, där idrottsutövare från
många olika idrotter samlas. Hammarvallen erbjuder allvädersbanor
för friidrott, gräs- och grusplaner och ishall. Inom området finns
också sim- och sporthall, bowlinghall och konferensrum. I anslutning till Hammarvallen finns fina vägar och stigar runt sjöar och
Stenhammars slott.
Hammarvallens faciliteter, i kombination med Flens strategiska läge,
gör att många föreningar förlägger träningsläger här. Här tränar, bor
och äter man inom samma område!

Ett naturnära idrottande – året runt
Flens kommuns idrottsutbud följer årstiderna. Elljusspår, som vid
god snötillgång också fungerar som skidspår, finns på Plevnahöjden
i Malmköping. Det finns också ett elljusspår i Flen, som har start och
mål mittemot Hammarvallen.

Stenhammars slott.

Så hittar du hit

En populär och naturskön golfbana
Flens Golfklubbs bana är vacker, omväxlande, utmanande och välskött.
Ambitionen är att det ska vara en bana som ger alla golfare golfglädje,
oavsett handicap. Det är en medelsvår park- och skogsbana, par 72, 18
hål. Den kan även spelas över 10 hål.
Banan innehåller både breda fairways och smala utslag, en hel del vatten och ett och annat dogleg. Driving rangen, med utslag mot/över sjö,
bjuder på en fantastisk vy!
Läs mer på flensgolfklubb.se

Vi är en sparbank som
skickar vidare till fördel
för oss alla här i Sörmland.

Från Flen: Väg 55 i riktning Katrineholm.
Efter 2 kilometer, se skylt till vänster
“Golfbana”. Efter 100 meter, se ny skylt
på vänster sida.
Från Katrineholm: Väg 55 mot Flen.
11,2 km före Flens centrum, se skylt
till höger “Golfbana”. Efter 100 meter,
se ny skylt på vänster sida.

Leder i fantastiska miljöer!
Näckrosleden

Den vita näckrosen, Sörmlands landskapsblomma, har fått ge namn åt denna
cykelled som slingrar sig kors och tvärs genom det sörmländska landskapet. Näckrosleden är totalt cirka 700 km lång och dragen i en stor cirkel runt
Sörmland, genomskuren av två tvärgående etapper. Du cyklar genom ett
Sverige i miniatyr, med kulturlandskap som präglas av hagmarker med vackra lövträd och rika blomsterängar.

Sörmlandsleden

Sörmlandsleden är 100 fint slingrande vandringsmil i sörmländsk kulturbygd, fylld av historia, djupa skogar, vresiga bergknallar och mörkt glittrande sjöar. Leden är en riktig pärla med allt från öppna landskap till vildmark,
stora och små sjöar, historiska minnesmärken samt ringlande kuststräckor.
En sträcka av Sörmlandsleden går från Flen till Hälleforsnäs. Den 100 meter
långa spången över en å vid Orrhammarens fritidsområde är en av höjdpunkterna! Läs mer på sormlandsleden.se.

Hälsans Stig i Malmköping och Sparreholm

Hälsans Stig är en specialanlagd promenad- och motionsslinga som anläggs
inom attraktiva ströv- och promenadområden. Hälsans Stig i Malmköping är
fyra kilometer lång och går genom skiftande miljöer, en historisk vandring
genom Malmköpings historia. I Sparreholm ger Hälsans Stig en omväxlande
promenad längs Gråfors Samlingar, Minnenas och sinnenas trädgård, Båvens
Spinnhus och mycket annat.

Malmabacken

Malmabacken i Malmköping är en skidanläggning med tre liftar, varav två
knappliftar och en replift. För de mindre barnen finns barnbacke med replift
och en pulkabacke. Anläggningen erbjuder skidskola och skiduthyrning. Vintertid finns här också en slinga med preparerade skidspår på Plevnahöjden,
vid toppen av backen.
Du hittar också fina promenadstigar här i naturskön miljö.

Fritidsgårdar att trivas på

Till Flens kommuns tre fritidsgårdar är alla ungdomar från årskurs 6 till och med de som är 19 år välkomna. Här är mottot kärlek och
respekt, där vi aktivt arbetar med delaktighet och inflytande. På fritidsgårdarna kan ungdomarna testa en mängd olika aktiviteter.

Flen

Fritidsgården i Flen finns i ”Skjortan”. Här har vi
440 kvadratmeter med ett stort kafé med surfdatorer och rejält tilltaget med sittplatser, soffgrupper,
biljard, LAN-rum med datorer och spelkonsoler,
biosalong, musikstudio och en kombinerad yta för
dans och pingis.

Hälleforsnäs

Fritidsgården i Hälleforsnäs finns i Folkets Hus.
Här har vi ett stort café, surfdatorer, soffgrupper,
biljard, LAN-rum med datorer och spelkonsoler,
musikstudio, biosalong med kombinerad yta för
bollsport och pingis.

Malmköping

Fritidsgården i Malmköping finns från augusti
2018 i ombyggda fina lokaler i huset som delas
med Malmaskolans matsal. Här har vi ett stort
café, surfdatorer och rejält tilltaget med sittplatser,
soffgrupper med TV-hörna, biljard, spelkonsoler
och pingis.

Bostäder och lokaler i Flen och Malmköping
Tel: 0157-720 20 www.sofielund.se

KULTUR FÖR ALLA
Flens kommuns anrika historia märks i kulturutbudet.
Du som vill veta mer om vår bygd kan botanisera bland de intressanta museerna.

Vagnorama
i Malmköping
I Malmköping finns museispårvägen
med ett stort antal äldre spårvagnar
för museitrafiken mellan Malmköping och Hosjö. På museet Vagnorama har mer än 40 vagnar från Sveriges en gång totalt 12 spårvägsstäder
samlats.

Museet Malmahed

Lars Ivarsson fick de första strykjärnen av sin mormors mor.

Museet Malmahed är inrymt i ett av
de gamla logementen från slutet av
1870-talet. Ett besök på museet ger
en god inledning till historien om
Malmköping. Här finns en modell
över köpingen med heden, med alla
tälten, de olika militära byggnaderna
och samhällets alla hus och inrättningar.

Bilmuseet på
Sparreholms Slott
Bilmuseet visar bilutvecklingen från
slutet av 1800-talet fram till våra
dagar och innehåller en av Europas
finaste bilsamlingar.

Hälleforsnäs Gjuterimuseum

Strykjärnsmuseet
i Malmköping
Sveriges första strykjärnsmuseum
finns i Malmköping. På museet finns
en gedigen strykjärnssamling, som
startades i början av 1960-talet då

Gråfors Samlingar
Gråfors Samlingar är fyllt av nostalgiska föremål. I nostalgimuseet i
Sparreholm kan man vandra runt i
20 rum och uppleva de unika samlingarna.

Hälleforsnäs Gjuterimuseum är ett
arbetslivsmuseum beläget inom
Hälleforsnäs bruksområde. Museet
speglar brukets verksamhet från
1659 med arbetsplatser, verktyg och
föremål som tillverkats vid bruket
under århundradena. I museet finns
också en bandyutställning, som
berättar historien om klassiska Hälleforsnäs IF.

Levande hembygdsgårdar
Hembygdsgårdarna är uppskattade inslag i Flens kultur- och
fritidsliv. Kommunens hembygdsföreningar är mycket aktiva
och anordnar en mängd aktiviteter året runt. Bland annat släktforskning, konserter, marknader, dramatiserade stadsvandringar
och nationaldagsfirande.
På sommaren öppnas det upp kaféverksamhet och det finns
möjlighet att besöka olika museer, som till exempel textilmuseet och fotomuseet vid Malmköpings Hembygdsgård.
Bygdens historia beskrivs på våra välbevarade hembygdsgårdar
i Bettna, Flen, Malmköping, Mellösa, Sparreholm och Årdala,
givna besöksmål för hela familjen.

FlenVärldsOrkester
– en skön musikmix!
I Flens kommun bor människor från
jordens alla hörn. Att dela med sig
av varandras erfarenheter och kultur
gör att vi alla växer och mognar som
människor. FlenVärldsOrkester är
en samklang av nyanlända och flyktingar som har bott i Sverige i 20 år.
FlenVärldsOrkester uppträder i olika
sammanhang och bjuder på musikaliska upplevelser av högsta kvalitet.

The Culture House

Fridals Kulturförening Biografer

Tanken med The Culture House är
att genom olika kulturella former
som musik, dans, teater, bild, film
och foto engagera och skapa möten mellan människor i alla åldrar,
med olika nationella bakgrund och
funktion.

Fridals Kulturförening anordnar kulturkvällar för kommunens invånare
samt turister i Sörmland. Föreningens mål är att ha ett stort och brett
utbud av musik- och kulturkvällar
på Fridals gård.

Kolhusteatern
Föreningen Kolhusteatern har under
de gångna åren anordnat högklassiga
teater- och musikalföreställningar
varje sommar.

I Flens kommun finns två biografer;
Sagabiografen i Flen och Biograf
Facklan i Folkets Hus i Hälleforsnäs. Biograferna är digitaliserade av Flens kommun och drivs av
Hälleforsnäs Folkets Husförening.
Biograf Facklan har sedan 2014 sänt
liveföreställningar, bland annat direkt från Metropolitan Opera i New
York. Sagabiografen har två mycket
uppskattade filmklubbar för filmintresserade; Flens filmstudio samt
Flens dagfilmstudio för daglediga.
Läs mer på bioiflen.se

Föräldragrupp på Flens bibliotek

Kulturskolan

Bibliotek

Kulturskolan i Flen är en frivillig
verksamhet. Här har eleverna möjlighet att uttrycka sig inom olika
konstformer som dans, musik och
teater.

Flens kommun har fem bibliotek,
öppna och tillgängliga för alla. Där
kan du låna böcker, läsa, studera,
låna dator eller kopiera. På biblioteken finns även fri tillgång till wifi.
Huvudbiblioteket ligger i Flen och
filialer finns i Malmköping, Hälleforsnäs, Sparreholm och Bettna.
Öppettiderna är generösa på huvudbiblioteket. Biblioteksfilialerna är
anpassade efter orternas variation.
Aktuell information om program
och öppettider nås vi Flens hemsida
och Flens biblioteks facebooksida.

Kulturskolan är för barn och ungdomar från förskoleklass till och
med gymnasiet. Som elev kan du
medverka i ensembler, konserter,
föreställningar och olika projekt.

Prins Wilhelms
boksamling
Prins Wilhelm, hertig av Södermanland, var son till Gustav V och
drottning Victoria, samt bror till
Gustav den VI Adolf och prins Erik.
Prins Wilhelm bodde stora delar av
sitt liv på godset Stenhammar vid
Flen. Han reste mycket, vilket han
dokumenterade väl, och med tiden
blev han en framstående författare
och lyriker. PW efterlämnade en stor
boksamling, dagböcker, lyrik och
reseskildringar samt en donation

för uppförandet av flera statyer i
Flens kommun. Samlingarna samt
statyer finns att beskåda, bland annat
i Kungasalen i det fint renoverade
gamla järnvägshotellet, på Flens
bibliotek samt på Prins Wilhelms
torg utanför järnvägsstationen.

Sagostigen
Sagostigen, mellan Hälleforsnäs
och Malmköping, är ett annorlunda
sagoland. Här möts du av fantastiska
sagomiljöer och stigen är späckad av
roliga aktiviteter. Ett paradis för lek
och skoj!

ETT RIKT KONSTLIV!

”Gorilla” av Göran Hägg.

Konsten har en naturlig plats i Flens kommun. Eller vad sägs om att Flens kommun sedan 1999 har finansierat signerade konstverk till
barn, skapade av konstnärer bosatta i kommunen!

Konstgalleriet Hälleforsnäs

Utomhuskonst

Orresta Gårds konstgalleri

Flens kommun driver Konstgalleriet Hälleforsnäs
i Hälleforsnäs gamla bruksområde. Här visas periodiska utställningar med samtida konst året runt.

Flens kommun har flera större utsmyckningar och
skulpturer att se. Foldern ”Skulpturvandring i
Flen” finns att hämta på biblioteket och turistbyrån guidar dig runt bland Flens utomhusutsmyckningar.

Orresta Gårds konstgalleri inryms i det vackra
huset på höjden i centrala Flen. Här erbjuds konstutställningar, café- och konferensverksamhet och
även guidade vandringar i det vackert renoverade
byggnadsminnet med omgivningar.

Vid entrén till konstgalleriet, där även Turistbyrån
och Gjuterimuseet nås vaktar ”Gorilla” av Göran
Hägg – ett exempel på kommunens utomhuskonst.

Hotell, konferens & restaurang

0157-245 80 / info@hotellmalmkoping.se / www.hotellmalmkoping.se

Byggnadsminnet Orresta Gård
På en tomt i centrala Flen ligger en fastighet med adressen Orrestagatan 5. På en kulle
bakom en granhäck ligger ett par hus som emellertid skiljer sig från alla andra hus. Det
är åtskilliga Flen-bor som aldrig lagt märke till denna fastighet trots att den ligger endast
några hundra meter från stadens kungsgata, församlingshem och stadshus. Det är dessutom
okänt för de flesta att Orresta Gård, som fastigheten heter, sannolikt har en tusenårig historia och att den unga staden Flen, som bildades först 1949, har sitt ursprung här.
Med tiden blev gården en av de större i trakten och omslöt flera hundra tunnland, men
säg den lycka som varar för evigt. Gården fick ge vika för den tekniska och industriella
utvecklingens framfart på 1800-talet och kvar idag finns tre byggnader på en yta av 10 000
kvadratmeter. Den kvarvarande fastigheten och dess historia ska bevaras och Orresta Gård
är idag ett byggnadsminne.

Kung Balckes gycklare i Vadsbro.

ETT FÖRENINGSLIV FÖR ALLA!
En mångfald av föreningar
I Flens kommun finns ett rikt föreningsliv med över 200 olika föreningar. Idrotts-, kultur-, pensionärs-, natur och friluftsföreningar
omfattar en del av den bredd som föreningslivet har och tillsammans med övrigt föreningsliv ser alla till att hålla pulsen i kommunen uppe. Inom idrott är fotboll, innebandy och ridsport de största.
Denna mångfald av föreningar och aktiviteter gör att det finns något för alla. För att hitta den aktivitet som passar just dig kan du
besöka sidan www.flen.se och söka i Flens kommuns föreningsregister.

I Flen är föreningslivet väldigt aktivt. Det märks om man läser föreningsregistret i Flens kommun. För den som är intresserad går det att gå
in på kommunens hemsida för att se vilka eller vilken förening som motsvarar det egna intresset.
Flen har en lång historia med bl.a. vikingagravar
och vad det förde med sig av sjötransportleder,
bosättningar, begravningsritualer. Något som har
präglat bygden är Stenhammars Slott med idag
kungen som arrendator. Kungen är ofta på slottet, varför han ibland syns ute i skog och mark.
Slottet har en lång historia och har ägts av både
adel och privatpersoner genom århundraden. Den
som Flen-borna mest kommer ihåg som ägare/
brukare förutom prins Wilhelm och nuvarande
kungen år Robert von Kraemer som avled 1903
utan att efterlämna någon arvinge. Han donerade
Stenhammar till staten och hade förbehållet att det
skulle tillfalla någon ur kungahuset, varför prins
Wilhelm kunde ta godset i besittning 1905. Robert
von Kraemer har lämnat sina spår efter sig genom
att göra inskriptioner i stenar runt om på Stenhammars marker, vilket inte uppmärksammats
av Flen-borna. Den nämnda mannen har också
producerat en bok som heter Stenhammarsboken,
den kom inte ut i så många exemplar och är svår
att få tag i.

Flen var en socken fram till 1901 för att sedan
bli municipalsamhälle och 1949 blev det stad
tack vare järnvägens framdragning. Senare införlivades omkringliggande kommuner i Flens
storkommun.
På Stenhammars mark har sedan ett par år genomförts en torpinventering och skyltar satts upp.
Många av torpen är rivna och endast grunderna
står kvar. Torpvandringar har genomförts på
en slinga som är populär att gå för Flen-borna.
Slingan går att modifiera efter behov. På denna
torpvandring berättas om vilka som bott på torpen
och deras öden.
Mycket av det man får ut av torpens historia
lär man sig via släktforskning. I kommunen genomförs utbildningar i ämnet. Gemensamt med
Katrineholm och Vingåker bildar vi föreningen
KFV med ca 400 medlemmar, Katrineholm – Flen
– Vingåker Släktforskarförening.
Ett torp som man gärna uppsöker är Gillsnäs
Soldattorp eller Örnstorp, som ligger mycket
vackert vid en konstgjord sjö. Ett annat torp som
också ligger väldigt vackert vid Silingesjön är
Mogetorp.

Flens kyrka är från 1200-talet. Möjligen 1100, då
man funnit ett dopfunt från den tiden. De stora
gårdarna kring Flen har naturligtvis satt sina spår
även i kyrkan. Här ligger Robert von Kraemer
begravd på kyrkogården. Inuti kyrkan under koret
ligger den Rosenhanska familjen, som ägde Stenhammar på 1600-talet. Paret Rosenhane fick 5
barn, samtliga gick bort i tidig ålder, den äldsta 17
år. En anekdot i sammanhanget var att vi skulle gå
ner i gravkoret för att se hur kistorna mådde efter
alla dessa år, men när golvet skulle öppnas visade
det sig att nedfarten till gravkoret var igensatt av
cement varför det inte blev någon inspektion.
Flens Hembygdsförening har en livlig verksamhet
året runt, det är Valborgsmässofirande, Sveriges
nationaldag, Hemvändardag, Årsfest, Brasafton,
Stadsvandring, Julmarknad, Lyktuppsläpp och
Sångevenemang etc.
Text: Christer Uddin

MALMAHALLEN

MALMAHALLEN
Din lokala färskvarubutik

Din lokala färskvarubutik
med dina lokala varor!
Öppet alla dagar 8-21
www.tempo.se

Ta picknickkorgen och ge dig ut
på en upplevelse av ”den sköna lustgården”, som exempelvis Tempelberget i
Sparreholms ekhagar, Henaredalens naturreservat, en båtutflykt på sjön Båven eller
en vandring längs Sörmlandsleden.
- Leif Jacobsson

VILKET ÄR DITT
SMULTRONSTÄLLE?
Nästgårds ligger Mellösa kyrka placerad i
den vackra kyrkbyn och här erbjuds många fina
evenemang under året. Bakom kyrkan ligger
Mellösabadet som är ett mysigt litet familjebad
med brygga vid Mellösasjön.
– Margaretha Mannfeldt, Mellösa

Mitt smultronställe är badet på Orrestaö.
Det är ett trevligt ställe där jag kan vila.
Jag har en fin utsikt över sjön och i solen
kan jag koppla av. Det finns även en kiosk ifall
jag behöver något att äta eller dricka.
– Haybe Ali King, Flen

VARJE BYGD HAR SIN UNIKA HISTORIA

– SÅ OCK FLENSBYGDEN I SÖRMLANDS HJÄRTA.
Flensbygden är tryfferat av slott och
herresäten och med små torp vars
innebyggare en gång försåg godsen
med arbetskraft. Ända sedan medeltid har kungamakten och frälsets
stormannaätter bosatt sig här i bekväm närhet till maktens centrum i
Stockholm. Det speglas bl.a. i de tre
slottslänen med Nyköpings Slott,
Gripsholms Slott och Eskilstuna Hus
som länsfästen. Under Stormaktstiden
blev det än tydligare. I våra bygder
finner vi platser som Harpsund,
Stenhammar, Yxtaholm, Ekensholm,
Hedenlunda, Lagmansö, Sparreholm,
Långdunker, Rockelsta, Vibyholm,
Stäringe och Åkerö – alla med adliga
ätter i ägarlängden. Fram växte då
också bruksmiljöer i Björndammen
och Hälleforsnäs.
1774 fick Södermanlands Regemente
sin övningsplats vid Malma Hed och
elva år senare tillkom där Malmköping. 1862 öppnades Västra stambanan och nya bygdecentrum uppstod,

som Sparreholm med sågverksindustri
och Flen med bl.a. tröskfabrik, handelsverksamhet och marknad.
Några exempel på herresäten vars
historia det kan vara spännande att
gräva djupare i är korkkungen Wikanders Harpsund, som donerades
till svenska staten för representation
och rekreation. Där lever ännu minnet
av Tage Erlanders båttur i ekan med
Sovjets ledare Nikita Chrusjtjov. Eller
greve Eric von Rosens Rockelsta där
Hermann Göring mötte kärleken.
Fantasieggande är också Lagmansö
där släkten Natt och Dag huserade
på 1400-talet. En i släkten mördade
ju Engelbrekt. En annan färgstark
slottsherre var Kurck på Ekensholm.
Han fanns med i kretsen av män som
anklagades för mordet på Gustav
III. Stenhammars Slott är intimt förknippat med sörmlandshertigen prins
Wilhelm. Historien om honom och
hans ryska prinsessa Maria Pavlovna
och deras son Lennart är spännande

att ta del av. På Vibyholms slott, som
en gång ägdes av Gustav II Adolf,
fanns förutom Vita Frun släkten
Bonde. Historien om hur Fredrik Ulf
Bonde lät uppföra Sigridslunds skola
åt bygdens barn redan 1826 är en både
spännande och tragisk historia, men
visar samtidigt andra sidor av adelsätternas läggning.
Som ni ser, gräver man lite i bygdernas historia, så finns där alltid
människor, händelser och platser som
speglar vår svenska historia. Vill du
komma historien om torpare, statare
och soldater och deras familjer närmare, förordar jag en kontakt med
de lokala hembygdsföreningarna och
deras rika utbud av kunskaper, litteratur och bilder.
Välkommen till Sörmlands hjärta!
Text: Leif Jacobsson

DE 170 SJÖARNAS KOMMUN
Om Finland är de tusen sjöarnas land är Flen de 170 sjöarnas kommun.
Bad-, båt- eller fiskefantasten får här sitt lystmäte.

Bad
Var du än befinner dig inom kommunen finns
det alltid en badplats nära till hands. Du kan
bada i många av våra sjöar och det finns åtta
allmänna badplatser. I Malmköping, Hosjöbadet, hittar du kommunens hundbad.

Båtliv
I Flen finns två kommunala småbåtshamnar.
En i Kvarnsjön i Skebokvarn, med 25 båtplatser, och en i Gårdsjön i Flen med plats för
52 båtar. Från Kvarnsjön finns det förbindelse till Båven. Mindre båtar kan från Gårdsjön
ta sig till Valdemaren.

I Skebokvarn ligger också Kanotcenter Skebokvarn. Här kan du hyra kanadensare, kajaker, cyklar och diverse campingutrustning.
Börja din paddling direkt från bryggan eller
blir skjutsad till din startplats.

landskapsdjur. På senare år har också havsörn
och berguv börjat häcka runt sjön.

Fiske

Camping

Båvern är Sörmlands största och vackraste
sjö, som också erbjuder fantastiska fiskemöjligheter.
I Båven finns förutom abborre, gädda och
gös även den fridlysta och rödlistade fisken
mal.
Båven brukar också kallas Sveriges sydligaste vildmarkssjö. Här finns ett stort bestånd
av storlom och fiskgjuse, som är Sörmlands

I Sparreholm finns en fiskeplats för personer
med funktionsnedsättning. Fiskekort köper
du av Sparreholms Fiskevårdsförening.

Malmköpings Bad & Camping har utsetts till
Sveriges bästa camping. Här finns, förutom
campingen, också flera trevliga stugor och
rum för uthyrning. Det finns även en restaurang och ett kafé med en stor veranda där det
förekommer trubadurkvällar under sommaren. Som kronan på verket ligger campingen
intill en badstrand.

Sparreholms båtklubb, Hovsjöbadet och Skebokvarns kanotcenter.

Fiskeplatsen för funktionsnedsatta i Sparreholm.

Vid Harpsund och i dess närhet kan du stöta
på vår statsminister.
– Margaretha Mannfeldt, Mellösa

MED HJÄRTAT PÅ RÄTTA STÄLLET
KAN ALLA GÖRA SKILLNAD

Kul för alla på skollov
Under alla skollov arrangerar
Flens kommun i samarbete med
Sörmlandsidrotten aktiviteter för dig
mellan 6 och 15 år. Det är Sommarkul,
Höstlovskul, Jullovskul, Sportlovskul och
Påsklovskul med olika aktiviteter inom
både idrott och kultur.

HÅLL KOLL PÅ VÅRA EVENEMANG
På www.flen.se /evenemang håller du dig uppdaterad om vad som händer i kommunen. Har du ett eget evenemang
som du vill marknadsföra kan du själv lägga in det i kalendern genom att fylla i ett formulär på websidan.
Hjälp finns att få vid behov.

Flens Hälsovecka, alltid vecka 39
Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i
Flens kommun. Mår invånarna bra så mår också
kommunen bra. Hälsoveckan i Flen är en vecka
med fullt fokus på din hälsa – inifrån och ut!
2018 blir första året då en
Litteraturfestival genomförs i
Sörmlands hjärta. Från den 29
september till och med 14 oktober
kommer ett antal aktiviteter
att anordnas av kulturenheten i
samverkan med andra kulturaktörer
och personer runt om i kommunen.
Håll ögonen och öronen öppna!

Utför allt inom Yrkesmåleri, Dekormåleri & Putsarbeten

www.kulturmalarnaiflen.com
facebook: @kulturmålarnaiflen

Nytt vatten i din kran
från hösten 2018!
Läs mer på
www.sormlandvatten.se
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