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En tidning för alla nya Katrineholmsbor

DU är viktig för
Katrineholm!
Vi, du och jag, är mitt i en samhällsomvandling. Vi är en attraktiv ort i Stockholms
närhet. Eller omvänt; genom bättre kvällsavgångar för tågen på helger börjar
Stockholm bli en attraktiv ort i Katrineholms närhet. Både när det gäller näringsliv
och bostadsbyggande är det tydligt att Katrineholm växer tillsammans med
Stockholm.
Vi bygger nya förskolor, skolor och äldreboende. Katrineholms centrala delar omvandlas
genom fler bostäder och satsningar på säkrare
och trivsammare gatumiljöer. Fler och fler
väljer att bo här. Vi ligger före tidplanen i
vårt tillväxtmål att bli 40 000 invånare 2030.
Vid senaste räkningen var vi 34 371 katrineholmare.
Vi hoppas att du känner att Katrineholm
är helt rätt för dig! Att du uppskattar att ha
nära till det mesta. Få mer tid över att leva;
sporta, shoppa, gå ut och äta, ta del av kulturlivet eller bara vara ute i den vackra naturen i Katrineholm. Det tycks finnas de som är
alldeles extra hemkära här i Katrineholm. Det
är alla de som leder, driver och är aktiva i vårt
unika föreningsliv. Eldsjälarna. Här kan du
hitta vänner med lika intressen, utvecklas och
vara en del av fantastiska upplevelser, men de
är också utmärkta plattformar för att påverka

det drygt 100 år unga projektet Katrineholm.
Det tycker vi är viktigt.
Omvandlingen av Katrineholm är ingen
abstrakt framtidsfråga. Det handlar om förändringar som vi i högsta grad påverkar här
och nu, och som märks i vår vardag. En viktig
del i arbetet handlar om att fortsätta bygga
gemenskap och ta tillvara allt engagemang.
DU är alltså en av drygt 34 000 viktiga pusselbitar.
Med gemensamma krafter kan vi ta Katrineholm hur långt som helst!

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Sari Eriksson

Kommundirektör

Foto Alexandra Ydervall

Snabba fakta om Katrineholm
Folkmängd
30 september 2018:

34 371

Skattesats
exkl. kyrko- och begravningsavgift		
Varav till kommunen 			
22,12
Varav till landstinget				
10,83

Största arbetsgivarna 2017
Katrineholms kommun 3 101
Landstinget Sörmland 990

32,95

Privata sektorn
Kronfågel AB
675
SKF Mekan AB
430
Presto Brandsäkerhet 279

GENERELLA STATSBIDRAG
OCH UTGÄMNING 23%

FINANSIELLA
INTÄKTER 1%

Så här mycket får
kommunens verksamheter
i procent, av den totala
nettobudgeten på
2,1 miljarder kronor.

SKATTEINTÄKTER 61%

Mandatfördelning

Socialdemokraterna

i kommunfullmäktige
2018–2022

Moderaterna

51

Antal ledamöter
i fullmäktige
varav 28 män 23 kvinnor
Under mandatperioden leds kommunen gemensamt av
Socialdemokraterna och Moderaterna.
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Sverigedemokraterna
Centern
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet

Som nyinflyttad har du fått tidningen
med posten, dina adressuppgifter har vi
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi
hanterar dina personuppgifter hittar du
denna information i vår integritetspolicy
som finns på
www.storstadspress.se/dataskydd

Hemvändare
En del flyttar tillbaka av hemlängtan, andra trots att de egentligen
aldrig tänkt tanken. Så var det för Sofia Jansson och maken Kristo
Vusir. De hade slagit ner sina bopålar i Stockholm för gott, trodde
de. Men så dök det där huset upp i Katrineholm.
– Ja, så var det faktiskt. Vi älskar Stockholm och hade inga planer på att flytta
därifrån, men så hittade vi det här fantastiska huset. Något liknande i Stockholm skulle vi inte haft råd att köpa, säger Sofia, som på senare år etablerat sig
som en framgångsrik influencer. Det där yrket som ingen visste att det fanns
för bara några år sedan. Mer om det senare. Lägg till fotograf, stylist och
kreatör i största allmänhet så förstår alla att hon är en mångsysslare av rang.
Sofia är född och uppvuxen i Katrineholm men hade tidigt bestämt sig,
hon skulle härifrån. Från första dagen i Stockholm kände hon sig hemma. Där
flyttade hon ihop med Kristo, också från Katrineholm. De bodde i en lägenhet
på söder och där skulle de förbli. Men så hände det som man inte kan råda
över, på kort tid kom fyra barn, varav ett tvillingpar. Livet tog en helt annan
vändning.
– Vi tänkte först flytta till en större lägenhet men det kostade ju en förmögenhet. Vi insåg också vi måste bo i hus. Men de priserna funkade inte heller.
Då dök huset upp. Vi såg möjligheterna och slog till utan att jag hade sett
det, ett hus på 500 kvadrat uppe på åsen, en otrolig kontrast jämfört med en
innergård på söder i Stockholm, säger Sofia.
Huset uppfyllde alla förväntningar. Och det är just de där speciella husen
som kan dra och locka människor att våga ta de där livsavgörande besluten att
byta boplats, menar hon. Nu har Sofia och familjen bott i sitt stora hus i tio år.
Det tog några år att landa, erkänner hon.
– Men nu har vi skapat just det liv vi vill ha, livet i huset med mycket folk,
släkt och vänner. Många från Stockholm. Det är så enkelt att ta hit folk. Huset
är så stort, alla får plats, vi lagar mat ihop och barnen leker. Vi har levt ut alla
drömmar här. ”Varför så stort”, kan folk säkert undra. Det är just det som är
grejen, här finns inga hinder. Det känns otroligt värdefullt och hade inte funkat
i Stockholm.
Nu i efterhand är Sofia så glad och tacksam att barnen växer upp i den här
fantastiska miljön, samtidigt som de fått en så nära relation till mormor och
morfar. Men det är fler fördelar.
– Med tiden har jag insett betydelsen av att ha allt så nära. Här har barnen
kunnat testa alla tänkbara fritidsintressen. Teater, dans, konståkning, fotboll,
friidrott, ridning, karate, ja det mesta. Det är stor skillnad mot i Stockholm,
där allt är så krångligt, tidsödande och dyrt. Här är det möjligt och det håller
jättehög kvalitet.
Text: Per-Åke Hultberg. Foto: bymokkasin
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ÅK BUSS I
KATRINEHOLM!
ÅKER DU OFTA? Köp ett månadskort för
560 kr/månad (370 kr ung/studerande) och åk
hur mycket tåg och buss du vill inom zon
Katrineholm/Vingåker.
ÅKER DU IBLAND? Köp biljett med vår app,
eller ladda reskassa på våra smarta resekort
– 20% billigare än att köpa biljett ombord.

Pendling är kärlek
– till din nya hemstad
Movingo är en pendlarbiljett som
ger dig tillgång till både regionaltåg
och lokaltrafik i hela Mälardalen.
Läs om dina nya resmöjligheter
på movingo.se

ÅKER DU LÅNGT OCH OFTA? Köp 30 dagars
länskort och åk obegränsat med både tåg och
buss i hela länet: 830 Kr/månad (550 kr ung/stud).
Behöver du pendla ännu längre i Mälardalen?
Köp en Movingobiljett där både tåg och
lokaltrafik ingår.

MOVINGO
ALLA
STRÄCKOR

30 dagar
för 3 200 kr

LÄS MER PÅ
sormlandstrafiken.se
movingo.se

Alla sträckor
ingår.

5 viktiga varor
att byta till eko.

Connecting Your World

4. Kött

Vill du ha kött från gladare djur? Välj
eko. På köpet får du samma viktiga miljöfördelar som när du köper de ekologiska
mejerivarorna. Finns inte ekologiskt så
är svenskt naturbeteskött också bra. Men
det viktigaste av allt är faktiskt att käka
mindre kött överhuvudtaget.

1. Kaffet

Välj bland närmare 50 destinationer!

skavsta.se

På kaffeplantager används flera giftiga
kemiska bekämpningsmedel. De skadar
– och kan i värsta fall döda – natur, djur
och människor. Välj ekologiskt kaffe, det
gör stor skillnad för alla inblandade.

3. Mejeriprodukter

För några kronor extra kan du få ekologiska mejerivaror som gör stor nytta både
i Sverige och i andra delar av världen. På
hemmaplan bidrar du till friskare vatten,
mindre gifter och att fler fåglar och blommor trivs. Och i länder som Brasilien
behöver varken natur eller människor
förgiftas. Varför? Jo, ekokossorna mumsar mest på växter från den egna gården,
istället för hårt besprutat foder från andra
sidan jordklotet.

2. Bananer & vindruvor

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0
www.barncancerfonden.se
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Två frukter som är riktigt hårt besprutade. På bananodlingar används väldigt
hälso- och miljöfarliga bekämpningsmedel som kan ge arbetarna och deras
barn nervskador. Och vindruvor, med
sina tunna skal, kan innehålla rester
av flera kemiska bekämpningsmedel.
Om du inte hittar ekologiska bananer,
vindruvor, russin eller vin kan det alltså
vara en idé att välja något annat.

5. Potatis

Visste du att det finns bekämpningsmedel i nästan alla svenska vatten? Ja,
till och med i åar, bäckar, dricksvatten,
grundvatten och i regn. Genom att välja
ekologiskt sprids mindre gifter i vår
natur. Potatisen är en av de grödor som
besprutas mest i Sverige.
Och medan du byter till eko, så kämpar
vi i Naturskyddsföreningen för schysstare
mat i butikerna. När du blir medlem för
24 kr/mån gör du oss ännu starkare. För ju
fler vi blir desto större skillnad kan vi göra.
SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.

Din personliga hemtjänst i Katrineholm
Vi erbjuder service, personlig omvårdnad, HSL-tjänster och hushållsnära tjänster till äldre och funktionshindrade i hela Katrineholms kommun.
Hos oss är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Utifrån
ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur
din hjälp ska utföras.
Vår vision är att HS Care blir Katrineholms kommuns invånares förstahandsval.
Där kunderna känner att de har inflytande, medbestämmande, valmöjligheter och känner trygghet och
tillit till oss som utförare.
HS Cares mål är utveckla vård och omsorg inom hemtjänsten tillsammans med kunden. Att höja kvalitén
genom att ge våra medarbetare kontinuerlig utbildning så att de hela tiden höjer sin kompetens.
Kunderna som väljer oss skall känna att de har fått vara delaktiga och fått valfrihet i utförandet. Kontinuitet är viktigt för oss i vårt företag för vi vill att kunderna känna sig trygga i sitt hem och kunna på grund av
kontinuiteten skapa en anknytning till sin kontaktman. Kunden har en kontaktman och en vice kontaktman vid eventuella frånvaron, ledigheter med mera, för att kvalitetssäkra kvalitén och på sikt leda till ökad
trygghet för kunden
Vår VD är specialistläkare och våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och städpersonal med
mångårig erfarenhet av äldreomsorg. All personal talar flytande svenska.
Vi har kollektiv avtal och företagsförsäkringar. HS Care är medlem i Vårdföretagarna.

”Vi värnar om din integritet och att du ska få vara den person du är”

Ni som anhöriga bor kanske långt bort och känner oro över föräldrarnas ensamhet. Trots hemtjänst med
mera fylls inte ensamhetsbehovet, eftersom de har tidspress och inte tillräckliga resurser. Detta gör att
individen glöms bort. Lösningarna finns hos oss på HS Care.
Vi arbetar i små grupper och erbjuder:
• Kontinuitet
• Utbildad och kompetent personal som talar flytande svenska
• Kontaktperson redan efter första mötet
• Andrum för anhöriga
• Bra samarbete med handläggare, DSK och arbetsterapeut/sjukgymnast
• Personen i fokus
• Flexibilitet

Fredsgatan 39B
641 31 Katrineholm

Epost:
info@hscare.nu

Växel:
0150 633 222

Genom Lagen om
valfrihet har du möjlighet
att själv kunna välja
utförare av de tjänster som
kommunen beviljat dig.
Att välja HS Care kostar
ingenting extra.

Hemsida:
www.hscare.nu
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Historien om Katrineholm

Katrineholm har fått sitt namn från gården Cathrineholm vid sjön Näsnaren. Gården hette tidigare Fulbonäs, men dåvarande ägaren Jacob von der Linde
döpte om den på 1600-talet för att hedra sin dotter Catharina.

Många fynd visar att trakten var bebodd redan för över 6 000 år sedan. Som stad är
Katrineholm relativt ung. Det var på nyårsafton 1916-1917 som Katrineholm fick
sina stadsrättigheter, vilket betyder att vi 2017 firade 100 år som stad.
Den verkligt stora förändringen för trakten innebar tillkomsten av järnvägen mellan Stockholm och Göteborg 1862. Katrineholm som ny station på västra stambanan
Stockholm-Göteborg blev en knutpunkt när den nya banan till Norrköping 1866
började trafikeras. Det är just tack vare järnvägen och vårt läge där västra och södra
stambanorna möts som vi idag har tillgång till de stora godsflödena i Sverige och når
en tredjedel av Sveriges befolkning.
För dig som är intresserad av släkt- och lokalhistorisk forskning eller som i största
allmänhet är intresserad av Katrineholms historia, finns det mycket intressant att
hämta ur kommunarkivet. Mer om Katrineholms historia hittar du på kommunens
webbplats katrineholm.se/historia.

Visste du att Katrineholm har fått sitt
namn efter en gård, som från början hette
Fulbonäs? Som tur var döptes gården om
efter ägarens dotter Catharina.

Idag är det tågstationen som många förknippar med Katrineholm. Med järnvägen
kom stadens tre grundare, som med framgångsrika industrier fick Katrineholm att
blomstra.

Den ena var den generösa köpmannen
och politikern August Kullberg.

Den andra var den skicklige smeden Gustaf Robert Grönkvist vars hem idag är
Katrineholms stadshus, Gröna Kulle.

Den tredje var den händige torparsonen
Carl Fredriksson, som exporterade nyckelfärdiga hus ut i världen.

Ägaren till Stadshotellet, Hanna, bodde
granne med Carl. Hon hade högst taxerad
inkomst i hela staden, men valde att skänka
bort stora delar till sjuka och fattiga.

I de stora industrinedläggningarnas spår
växer småföretagen. Utöver det rika
näringslivet så lockar även utbildning,
evenemang och sport i Katrineholm.

De gamla godsen och slotten är nu
utflyktsmål, konsertarenor och caféer.
Eller varför inte inspelningsplatser? På
Ericsbergs slott spelas till exempel SVT:s
”Stjärnorna på slottet” in.

Det är alltid kul med lite uppmärksamhet, oavsett om det gäller utmärkelsen
Sveriges tråkigaste stad… eller Årets
stadskärna.

Hur kommer Katrineholm se ut i framtiden? Tillsammans ser vi till att staden
växer och utvecklas. Att det blir den lustfyllda plats vi vill leva på.
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»Sörmlands Sparbank
- ingen vanlig bank.«

Var med och gör gott för bygden!
Sörmlands Sparbank är ingen vanlig bank. Vi har
inga aktieägare som kräver utdelning. Istället tar
vi delar av vår vinst och satsar på sånt som gör
gott för bygden. Det gör vi för att vi vill bidra till
ett Sörmland som är attraktivt att besöka, leva
och verka i. Hittills har vi delat ut 112 miljoner till
satsningar på skola, kultur, idrott och näringsliv.

Genom ditt val av bank kan du vara delaktig i att
stärka bygden där du bor. Det är våra kunder som
gör det möjligt att ge tillbaka till samhället.
Bli kund du också och bli en del i kretsloppet för
ett ännu bättre Sörmland. Nu och i framtiden, vi
gör det tillsammans. Välkommen!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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UNG i Katrineholm

Foto: Hanna Maxstad
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UNG i Katrineholm

Lustfyllt lärande, trygghet och arbetsro
Vi ska få två helt nya skolor i Katrineholm. Några
av de viktigaste ledorden i planeringen är lustfyllt
lärande, trygghet och arbetsro.
Det är två nya grundskolor som ska byggas. En F-6-skola
på norr med plats för 630 elever och en 7-9-skola på Järvenområdet för upp till 1300 elever.
– Att bygga nya skolor innebär ett samspel mellan
pedagogik och planering av rummet. Lokalerna ska uppmuntra till lustfyllt lärande, kreativitet och nyfikenhet.
Inte bara idag, utan för lång tid framöver, berättar Helene
Björkqvist, chef på bildningsförvaltningen.
Skolbyggena planeras utifrån aspekterna ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet. Med ekologisk hållbarhet menas skolornas energiförsörjning och kretsloppstänkande. Ekonomisk hållbarhet är nytänkande när det
gäller klassbegreppet, klassrumsbegreppet och multifunktionalitet.
– Att skapa trygga skolor är en del av den sociala hållbarheten. Nu när vi har chansen att bygga nytt har vi
också möjlighet att skapa trivsamma lokaler där elever
och lärare känner trygghet och arbetsro. Detta är något
vi har stort fokus på under hela processen, säger Helene
Björkqvist.
Planerna för båda skolorna är i full gång och byggandet på Järvenområdet beräknas sätta i gång under första
halvåret 2019.
Foto: Robin Persson

Ritningar och skisser över den nya skolan på Järvenområdet. Den slutgiltiga utformningen och färgsättningen är ännu
inte beslutad.

Roligt och utvecklande med digitala verktyg
I Katrineholms skolor har alla elever i årskurs 1-9 personliga lärplattor. Mikael Brolin är biträdande rektor
på Sandbäcksskolan och en av utvecklingsledarna för kommunens fritidshem. Han ser de digitala
verktygen som ett verktyg bland många andra, för att få eleverna att nå målen.
– Jag har sett att eleverna lär sig om vi kan väcka deras
nyfikenhet och engagemang och att arbeta digitalt tycker
de flesta är både intressant och kul. Jag tror också att det
stärker den sociala förmågan då man ofta arbetar tillsammans och guidar varandra. Jag brukar säga att dator stavas
med g, g som i gemenskap, säger han.
På Sandbäcksskolan anordnas aktiviteter där eleverna
på fritids får testa olika appar och programmera robotar.

Eleverna har till och med byggt hela Sandbäcksskolan i
dataspelet Minecraft.
– Digitala verktyg kan användas för att kombinera flera
ämnen. När vi skapade skolan i Minecraft utvecklades
elevernas kunskap inte bara i teknik, utan även i matematik, förklarar Mikael.
Niklas Johansson, lärare på Järvenskolan Södra, tycker
att de digitala verktygen gör att undervisningen kan anpas-

sas bättre för varje enskild elevs förutsättningar och behov.
̶ – Det har blivit lättare att variera undervisningen och
det finns fler sätt att nå ut till eleverna. Det innebär också
att elever som kanske inte har skriftspråket som sitt främsta uttrycksmedel kan hitta andra vägar att förmedla sina
kunskaper.
Under 2019 fortsätter resan med att utöka de digitala
verktygen i Katrineholms förskolor och skolor.

Studiecirklar, kurser,
kultur och mycket mer!
Söker du föreningskontakter, replokal eller stöd för att
arrangera något kul? Välkommen att kontakta oss med din ide!
studieframjandet.se/sormland 0150-510 51

Välkommen till Katrineholm!
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Foto: Johan Klinthammar

Lyckliga gatorna!
Har du hört talas om Lyckliga gatorna?
Det är en ny verksamhet för dig som bor i Katrineholm –
kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga. Målet är
att skapa en meningsfull fritid, stolthet, ökad trygghet och
delaktighet. Vi erbjuder alla barn i grundskolan kostnadsfria aktiviteter på vardagar, året om. Staten ger pengar för
att vi även ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter under
lov och studiedagar.

Foto: Micky Ho

Här finns bara glada miner, det är så
roligt här. På lyckliga gatorna finns de
bästa ledarna. Här spelar vi fotboll och handboll
och mycket mer. Här är vi trygga, här är vi
säkra. Vi sjunger med glädje, vi sjunger vår
sång. Hit är alla välkomna, kom som du är.
Sången vi sjunger har vi skrivit. Allt blir bra om
vi hjälper varandra. Trygghet är bäst. Hälsningar
Lyckliga barnen. Det är nice att spela
fotboll. Det är trevligt att spela musik.

Foto: Johanna Karlsson

Rapplåt skriven av deltagare i Lyckliga gatorna
och framförd på Kulturhuset Ängeln.

Foto: Johan Klinthammar

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Camilla Lindgren

Foto: Daniel Andersson

Katrineholm  Skateparken Vårt HBTQ-kafé
Katrineholms Skatepark är 1 200 kvm stor och ligger
1 km från tågstationen intill stadens ungkulturhus.

MOGAI är vårt HBTQ-kafé dit du som identifierar
dig som HBTQ-person eller funderar på din sexuella läggning eller identitet är välkommen. På kaféet
kan du samtala, gå på föreläsningar, fika och hänga.
Tillsammans har vi skapat en trygg plats där du får
vara precis den du är.

Bräda, skydd och hjälm finns att låna på Ungkulturhuset
Perrongen under de tider då Perrongen har öppet.
Parkens uppbyggnad
Parkens ena del är uppbyggd likt en snakerun med en härlig blandning av stora och små böjar, banks och hippar.
Den andra delen av parken erbjuder en lite mer öppen
åkyta, en hög quarterpipe med poolhörn, en monsterspine
som avslutas i en lägre och en djupare öppen bowl. Parken
inbjuder till oändliga lines och passar så väl till nybörjare
som till den mer rutinerade åkaren.

Fakta
HBTQ är en förkortning för homosexuella,
bisexuella, trans- och queerpersoner.
MOGAI står för Marginalized Orientations,
Gender identities, And Intersex (översatt:
Marginaliserade sexualiteter, könsidentiteter
och intersexualism).
HBTQ-kaféet är öppet måndagar 16-19 på
Perrongen, Lokstallet. Östermalmsgatan 2.
Facebook: MOGAI

Webb: www.katrineholm.se/skatepark
Facebook: Katrineholms Skatepark
Foto: Alexandra Ydevall
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Foto: Victoria Andersson

Välkommen till oss på
Åsa folkhögskola
i Sköldinge!
Kurser
Vi har långa kurser, sommarkurser, distanskurser och samverkanskurser.
Hela kursutbudet finns på vår hemsida.

Rum och lokaler
Vi har lokaler från både 1800-talet och 2000-talet, stora som små,
för människor att mötas och konferera i.
Rum för övernattning finns också, eller varför inte hyra ett helt hus med
rum för t.ex. julfirandet eller ett kalas? Allt är möjligt, eller snarare – ingenting är omöjligt!
Mer information, bilder och priser finns på vår hemsida.

Mat
Utöver våra populära jul- och påskluncher kan du äta lunch hos oss måndag-fredag
helgfria vardagar. I vår lunch ingår varmrätt, salladsbuffé, smör och bröd, dryck samt
självklart kaffe på maten. Veckans matsedel hittar du på vår hemsida.

Vi bjuder på lunch - ta med denna kupong!
0157-695 00
www.asa.fhsk.se
info@asafolkhogskola.se

Gå in på vår hemsida www.asa.fhsk.se och läs vår matsedel.
Riv eller klipp ut denna kupong och ta den med dig, lämna sen kupongen
i kassan så bjuder vi på lunchen!
Obs! Kupongen är giltig tom 2019-12-31

11

Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Vårnäs – Öppet intag

Du som upplever att Du har missbruksproblem ska inte
riskera att bli utan den hjälp och det stöd du behöver,
när Du behöver det.
Alla som bor i Katrineholm kan, via Öppet intag, själva
ta kontakt med Vårnäs behandlingshem för att boka tid
för behandling.
Behandlingen inleds med en avgiftningsdel på normalt
7-10 dagar. Nykterhet krävs således inte vid inskrivningen. Behandlingen är cirka fem veckor lång och
under tiden är du sjukskriven av våra läkare.
Efter avslutad behandling erbjuds Du dessutom fortsatt stöd under den första tiden hemma.
För behandlingen betalar den enskilde vanlig sjukhusavgift, det vill säga 100 kr/dag.
Om Du vet med Dig att Du redan nu vill boka en tid eller
kanske har frågor om alkohol-och/eller drogmissbruk
är Du välkommen att kontakta oss på Vårnäs behandlingshem.
Alla kontakter med Vårnäs behandlingshem
omfattas av sekretess – även i relation till
hemkommunernas socialtjänst!
Du når oss på telefon 0151-518090

Gläntan

Gläntans behandlingshem erbjuder unga vuxna 18-26
år med alkohol och drogproblematik, behandling. Du
får möjlighet att lägga grunden till en livsstilsförändring
som ger förutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att du ska lämna oss med stärkt

förmåga och med nya strategier för att hantera tankar
och känslor i vuxenlivet. Ett bättre mående där du har
fått nya verktyg att hitta ett bra förhållningssätt till din
framtid. Bistånd från socialtjänsten krävs.
Låter det intressant?
Ring oss på Gläntan om du vill veta mer om vår verksamhet.
Mobil: 076 – 792 99 34

Familjerådgivning

Familjerådgivning är, en för kommunerna lagstadgad
verksamhet. Vårt mål är att förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med att bearbeta
samlevnadskonflikter hos par oberoende av ekonomisk ställning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.
Familjerådgivningen arbetar med sträng sekretess
och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym.
Familjerådgivarna är socionomer med terapeutiska
vidareutbildningar.
Flera är auktoriserade familjerådgivare. Varje samtal
tar 1- 1,5 timme. Vid återbud samma dag eller uteblivande debiteras kostnaden. Samtalen kostar 200 kronor.
Kontakt: Om ni vill beställa tid på familjerådgivningen
är det säkrast att ringa på vår telefontid: måndag,
tisdag, onsdag och fredag kl. 8,30-9,30, torsdagar
kl. 9,00-10,00, då tar en familjerådgivare emot ditt samtal. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på vår
telefonsvarare så ringer vi upp.
Telefon: 016-12 10 50

https://vfsormland.se
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Foto Daniel Hjalmarsson

Vi är stolta över att presentera våra två kulturhus –
Kulturhuset Ängeln och Ungkulturhuset Perrongen.
Här kan du stiga in och möta Katrineholms
kulturliv på nära håll.

Foto Camilla Andersson

Stor som liten. I Katrineholms konsthall är alla välkomna! Konstnärer från alla världens
hörn ställer ut här och rummet byter ständigt skepnad. Katrineholms konsthall har blivit
en framstående utställningsarena för samtida konst.
14

Skapa konst eller berättelser är bland det roligaste vi vet! Vår pysselverkstad Bubblan
ska nu förstärkas med ytterligare en ateljé, intill vår konsthall. I den nya ateljén ska
barnen tillsammans med vår konstpedagog få upptäcka våra utställningar och själva
få bli konstnärer.

Foto Hanna Maxstad

Vår programverksamhet låter oss blanda kulturyttringar till underhållande och spännande
event, både för barn och vuxna. Våra föreningar är våra förlängda armar och vi samarbetar gärna med dem.

Foto Daniel Hjalmarsson

Foto Camilla Andersson

Nu är det superlätt att starta en bokcirkel! Få lite tid med dina vänner genom gemensam
läsning. På biblioteket finns färdiga kassar med böcker att låna och ta med hem. Läs, ses
och diskutera! Självklart finns det plats för er även här i huset.

I biblioteksdelen hittar du prinsessor, kärlek, mordgåtor och biografier. Genom littera
turen, musiken och filmen kan du hamna i vilken värld du vill.

Foto Alexandra Ydevall

Välkommen till Ungkulturhuset Perrongen – Katrineholms bästa vardagsrum! Till Perrongen kan du komma för att hänga i sofforna, lyssna på musik, dricka varm choklad eller spela
biljard. Här finns det schyssta möjligheter för dig från årskurs 7 upp till 25 år att träffa nya kompisar och förverkliga just dina drömmar och idéer.

Foto Daniel Hjalmarsson

Vill du utveckla din kreativitet? Hos oss finns alla möjligheter. Kom och delta i våra
aktiviteter, låna lokaler eller skapa egna projekt. Hos oss väljer du vad du vill göra på
din fritid.

Foto Daniel Hjalmarsson

Vill du framföra musikkonserter, filmvisningar, teaterstycken eller dansföreställningar? På
Perrongen hittar du scenutrymme, dansspeglar, skaparverkstäder, anpassningsbara projektrum, replokaler och inspelningsstudio. Låta kreativiteten flöda, här är allting möjligt!
15
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9 nya bostäder
Inflyttning 2020

Bäverstigen

Flerbostadshus
50 lägenheter
Inflyttning 2020

Pionen

Flerbostadshus
55 lägenheter
Inflyttning 2021

Guldregnet

Norr
Blandad
bebyggelse
350 bostäder
Inflyttning 2021

96 lägenheter
Klart 2020/2021

Kerstinboda

30 lägenheter
Inflyttning 2020

Lövkojan

Äldreboende
och förskola

Näsnaren

Grundskola F-6
Plats för 630 elever
Klar 2020

Grundskola

Klar 2019

Brandstation

Flerbostadshus
40 lägenheter
Inflyttning 2019

Alen

Sandbäcken

Flerbostadshus
70 lägenheter
Inflyttning 2020

Sågmon

Flerbostadshus
60 lägenheter
Inflyttning 2020

Vitsippan

Hämplingen

Flerbostadshus
100 lägenheter
Inflyttning 2020

Abborren

Blandad
bebyggelse
60 lägenheter
Inflyttning 2019

Havsörnen

Vattentornet
Klart 2021

Förskola

StorJälken

270 platser
Klart 2020

Parkeringshus

Katrineholms kommun har den näst bästa tillväxten i Södermanlands län i 2018 års tillväxtindex. I dagsläget är det byggsektorn och många, både små och
mellanstora företag, som är starkast i kommunen. Under ett antal år har efterfrågan på fler och nya boendemöjligheter ökat i Katrineholm. Vi bygger som
aldrig förr. Både bostäder och fastigheter för andra funktioner. Här finns fantastiska lokala byggföretag som fyller våra behov av byggande och förvaltande.
Vi försöker planera en blandad bebyggelse av villor hyresrätter och bostadsrätter för att få stor variation. På så vis får vi bostadsområden som passar alla.

Katrineholm - en tillväxtskommun

Flerbostadshus
20 lägenheter
Inflyttning 2020

Hemgården

Flerbostadshus
140 nya bostäder
Inflyttning 2021

Duvestrand

Blandad bebyggelse
90 nya bostäder
Ny förskola
Inflyttning 2020

Luvsjön

ve

ho

Enbostadshus
6 tomter
Inflyttning 2018

Djulökvarn

Ny högstadieskola
Klar 2020

Du

Järvenskolan

Värmbol

ss

jö
n

Backa

8 tomter
Inflytttning 2019

Djulö kvarn

Trolldalen

Nävertorp

Utbyggnad av
förskola
Klart 2021

Förskola

lö

Dj
u

Genne

lm
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Blandad
bebyggelse
120 bostäder
Inflyttning 2019

Fors

ön

Enbostadshus
Flerbostadshus
Inflyttning 2019

sj

Forssjö

Blandad bebyggelse
36 bostäder
Inflyttning 2018

Djulö Backar

Flerbostadshus
132 lägenheter
Inflyttning etappvis
2015-2019

Hästen

Flerbostadshus
Inflyttning 2020

Palmen

Forssjökvarn

sjö

Förskolan Karossen
2 nya avdelningar 2019

Djulöholm

ön

Ragnars gärde

sj

Laggarhult

Välkommen till
Bandystaden Katrineholm
- ALLA TILL VALLEN!
Här har vi bandyn i blodet
- börja spela även du!
På Backavallen har vi någonting för alla
och det är helt gratis att låna utrustning
- oavsett ålder. Allt ifrån Skridskokul för de allra
minsta till motionsbandy för dig som är vuxen och vill
hålla igång på roligast möjliga vis!

Välkommen hem!
Hotel Statt ligger precis intill järnvägsstationen i Katrineholm. Här ryms 92
hotellrum och stora konferensmöjligheter.
I vårt paraply finns även konferenscenter
Safiren, där vi har galamiddagar, mässor,
stora konferenser och banketter - endast
7 minuter från hotellet.
www.hotelstatt.se
Prova vår Take Out!
Inne i hotellbyggnaden driver vi en av de
stora lokala mötesplatserna: O’Learys.
Här serveras mat, dryck, underhållning
och en hel del sport.
www.olearys.se/katrineholm
Vi vill även tipsa om vår pärla och även
Katrineholmarnas egen oas, Stora Djulö
Herrgård, som ligger 3 km från centrum.
Här erbjuds en fantastisk miljö för mat
och fika - sommartid har vi även café och
glasscaféet öppet och övrig tid har vi fester,
julbord, bröllop och mycket mer.
www.storadjulo.se

Följ oss på:

Vill ni veta mer om vår breda verksamhet
där ALLA är välkomna?
Gå in på katrineholmbandy.se eller kontakta vårt
kansli på 0150-121 30!

En aktiv röst

Vårt mål är att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra
människors villkor och att samtidigt ge stöd till dem som drabbas här och nu. På
www.amnesty.se finns många möjligheter för dig att vara med och påverka och
bli en aktiv röst för de mänskliga rättigheterna.
18

@hotelstatt
@storadjulo
0150-50440 HOTELSTATT.SE/NYINFLYTTAD
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Få ditt drömhem med

NAMN .....................................................................................................................

flyttrabatt

på ett helt köp

E-POST .....................................................................................................................................

Tas med till butiken. Gäller för er som är nyinflyttade i Katrineholms kommun, t.o.m.
dec 2019. Gäller vid ett köptillfälle, en gång per hushåll och kan ej kombineras med
andra rabatter eller erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

Välkommen
in och boka ett
HEMBESÖK!

VI guidar dig

till ett hem i din stil!
Behöver du hjälp att finna
din stil? Boka ett hembesök
av oss så hjälper vi dig med
färgsättning och hur du kan
kombinera din favoritfärg
med andra kulörer, golv och
tapeter. Välj själv om du vill
ha hjälp med ett eller flera
rum, eller kanske hela
hemmet. Fråga oss gärna
så berättar vi mer.

Välkommen in!
Elerts Färg och Tapeter

Katrineholm: Fredsgatan 7
Tel: 0150-102 38
Öppet: Vard 9–18, lör 9.30–13
www.elertsfarg.se

Varmt välkommen att söka
ditt nya boende hos oss
Hyreshuset grundades 1972 och är idag en av Katrineholms största hyresvärdar.
Vi är en stor del av många Katrineholmares liv och för oss är det viktigt att kunna erbjuda
våra hyresgäster ett trivsamt hem och riktigt bra service. Därför har vi egna fastighetsskötare,
egen jour & städpersonal. Vi har dessutom ett lokalt kontor så du alltid kan få tag på oss.
www.hyrehusetkatrineholm.se | info@hyrehusetkatrineholm.se | 0150- 780 25
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Vallaspåret – en samlingspunkt för alla
Vi månar om en aktiv fritid för alla. Flera av kommunens motionsspår har de
senaste åren fått en omfattande ansiktslyftning. Passa gärna på att besöka Bie,
Forssjö eller Valla elljusspår.
Elljusspåret i Valla bestod tidigare av små
stigar med dålig belysning. Efter en renovering är det fler än någonsin som rör sig
i skogen.
– Helt fantastiskt, spåret är vår nya
mötesplats, säger Mathias Fredriksson som
är engagerad i Valla IF.
Spåret i valla är 2,5 kilometer. Vid renoveringen genomfördes flera förbättringar.
LED-lampor sattes upp, stigarna breddades, på spåren lades nytt material och längs
dem ställdes parkbänkar ut. Vid den stora
invigningen deltog 120 Vallabor.
– Spåret öppnar verkligen för nya akti20

viteter och intresset har varit otroligt stort.
Föreningen når nya målgrupper och det har
verkligen blivit ett lyft för hela orten, säger
Mathias Fredriksson som själv löptränar
flera gånger i veckan.
För den som vill går det nu att springa
eller promenera med hunden, men det
fungerar även att ta sig runt med barnvagn,
rullstol eller rullator.
– Materialet är bra packat men sviktar
lite, vilket gör att det är ett bra underlag att
röra sig på oavsett hur man tar sig fram,
förklarar Mathias nöjt.

Foto: Daniel Hjalmarsson

Motionsspår i Katrineholms kommun
Plats
Längd
Elljus
Övrigt
Laggarhult
2,0 km
ja
P-plats Stalls Backe
Backavallen
1,5 km
ja
P-plats Fastighetsbyrån
			Arena
Djulö
1,4 km
nej
P-plats Djulöbadet
Ramsjöhult
1,2 km
nej
Blå markering
Ramsjöhult
2,5 km
nej
Gul markering,
			
Start Åsporten
Ramsjöhult
5,0 km
nej
Grön/vit markering,
			
Start Laggarhult
Bie
2,4 km
ja
P-plats Bie IP
Bie, Kurortsslingan
5,0 km
nej
P-plats Bie IP
Bie, Kurortsslingan
10 km
nej
P-plats Bie IP
Forssjö
2,5 km
ja
P-plats Forssjö IP
Forssjö
5,0 km
ja
P-plats Forssjö IP
Sköldinge
2,5 km
ja
P-plats bortanför Åsa
			
folkhögsk, väg 671, vänster
			
före järnvägen mot Idavallen
Valla
2,5 km
ja
P-plats nära väg 55, avfart
			motorbanan

Foto mässbilder: Johan Klinthammar

Föreningsmässan – en
sprudlande mötesplats
I Katrineholm blomstrar föreningslivet. Här finns närmare 400 föreningar för
allt från frimärkssamlare till innebandyspelare. Föreningsmässan är ett gyllene
tillfälle att träffa en del av dessa föreningar och kanske upptäcka ett helt nytt
fritidsintresse!
I september genomfördes föreningsmässan i Duveholmshallen för andra året i rad. Under
dagen fanns 56 föreningar på plats för att erbjuda katrineholmare olika prova-på-aktiviteter och berätta om sin verksamhet.
Bland annat visade konståkarna i Backa KK upp en engagerande dans de tagit fram
tillsammans under sitt sommarläger. Friskis och Svettis Katrineholm bjöd på en glamourös
uppvisning med fart och dagens scenframträdande stod artisten Renaida för. Trollkarlen
Philip Frondelius bjöd på magishow och mingeltrolleri ute bland publiken och Locker Room
Talk höll i en inspirationsföreläsning på ämnet attityder, machokultur och jämställdhet.
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Foto: Daniel Hjalmarsson

Lärmetod som får
alla att lyckas
Du kliver in i ett färgsprakande klassrum. Glada bilder, blommiga gardiner
och en soffa i grått, lila och grönt. Det är inte lågstadiet, här hålls en ny
form av undervisning för vuxna i Svenska för invandrare (SFI).
En av Viadidakts SFI-klasser lär sig just
nu ett nytt språk genom att använda alla
sinnen. Klassen ingår i ett projekt där
Viadidakt provar suggestopedimetoden,
för att se hur snabbt dessa elever tar sig
igenom alla SFI-steg jämfört med elever i
den traditionella undervisningen.
– Vi utgår från helheten av en text, där
all grammatik ingår, och jobbar sen med
delarna. Vi läser och pratar men nämner inte att vi arbetar med grammatik.
Vi använder istället det undermedvetna
”omedvetna lärandet”, förklarar SFIläraren Yvonne Nyberg.
Hon och kollegan Karin Pettersson är
övertygade om att suggestopedin är en
bra metod för att lära sig ett nytt språk.
Undervisningen påminner om den man
använder i grundskolans tidiga år.
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–De kanske inte kan läsa men de förstår. Vi jobbar mycket med bildminne
och alla sinnen, säger Karin.
Klassen turas om att fråga och svara
varandra på vanliga fraser, ”Hur mår
du?” och ”Har du en familj?”, sen är det
dags för sång. Yvonne uppmuntrar eleverna:
–Ni kan många ord när ni sjunger.
Och det bästa är att när vi sjunger blir
svenskan perfekt. När ni pratar hör jag
att ni inte är från Sverige men när ni
sjunger uttalar ni orden jättebra. Att
prata svenska är bra, när ni sjunger blir
det ännu bättre!
Alla sitter ner och sjunger ”Kom, vi
sitter och sjunger” för att sedan ställa sig
upp och fortsätta: ”Kom, kom, vi står
upp och sjunger tillsammans!”

Foto: Daniel Hjalmarsson

Foto: Mathias Glennåker

Foto: Mathias Glennåker

Foto: Mathias Glennåker

Högre utbildning, fast hemma
Många väljer att läsa på högskola samtidigt som
de bor kvar hemma i Katrineholm. Därmed har
allt fler en vacker sekelskiftesbyggnad bredvid
Järnvägsparken som bas för sina studier. Innanför dörrarna i Kullbergska huset finns Campus
Viadidakt, ett lärcentrum med lokaler, teknik och
service för högskolestudenter
Sara Bredell läser sin första termin till byggproduktionsledare på en yrkeshögskoleutbildning (YH) och spenderar minst två dagar i veckan här.
– Min klass har lektioner två dagar i veckan på

campus. På förmiddagarna brukar vi ha föreläsning via
telebild och på eftermiddagarna gör vi övningsuppgifter,
säger Sara.
Det stöd som Campus Viadidakt kan ge kommunens
högskolestudenter sträcker sig från att kunna skriva en
enskild tentamen i lärcentrets lokaler, till att läsa en hel
utbildning från hemorten. Som student får man ett passerkort som gör att man har tillgång till Campus Viadidakts lokaler och teknik alla dagar i veckan.
– Många skriver sina tentor här för att slippa lägga
energi på att resa under tentamensdagen, säger Malin
Hellmér, Viadidakts samordnare för högre studier.
Personer som studerar på Campus Viadidakt träffas i

studiegrupper eller studerar enskilt. Några besöker campus ofta medan andra har det som ett komplement när
de inte kan sitta hemma och studera.
Sara hade funderat på utbildningen länge och när det
var dags att söka visade det sig att utbildningen skulle
starta i Katrineholm.
– Det är skönt för att jag slipper pendla. Jag är född
och uppvuxen här och har aldrig känt något behov av
att flytta, så det känns bra.
Mer information: viadidakt.se/campus
Besök campus: Kullbergska huset, Bievägen 1B

”Det är en befrielse
att våga prata”
Så många som varannan person lever idag i någon form av medberoende.
Något som ofta är skambelagt och som få vågar prata om. Men med hjälp
av Mercurs anhörigprogram så kan livet se helt annorlunda ut.
Tiden som gått kan ha varit en tuff resa,
men med stöd från anhörigprogrammet på
Mercur behöver inte medberoendet vara
en tung börda.
– För många som kommer till vårt
anhörigprogram så innebär det en befrielse, att få komma till en plats där man
slipper känslan av att bli dömd och
bedömd. Det vi jobbar mycket med är att
våga börja prata om det här och finna stöd
i varandra, vi har alla varit med om en liknande resa. Bara det i sig är läkande, säger
Jessica Carlson som är anhörigterapeut på
Mercur.
Hon möter medborgare från olika bakgrunder som alla på något sätt påverkats

negativt av en närståendes bruk av alkohol
eller droger.
– Ensamheten, att själv känna ansvaret
att bära på fasader, skydda och försvara och
gömma undan ett beroende är känslor många
upplever i ett medberoende, säger Jessica.
Anhörigprogrammet på Mercur ger
den som är anhörig eller närstående till
en person med alkohol- eller drogproblematik ökad insikt om hur den kan förbättra sin livssituation. Det görs genom
föreläsningar, samtal och workshops. Programmet är kostnadsfritt för den som bor
i Katrineholms kommun och genomförs
flera gånger per år i Mercurs lokaler på
Friggagatan 5 i Katrineholm.

Foto: Josefin Lundin

Fakta
• Runt varje person med alkohol/drogberoende finns fyra till fem personer som
får sin livskvalitet försämrad på grund av en annan människas bruk av alkohol
och droger.
• I Sverige påverkas varannan person negativt av en närståendes alkoholkonsumtion.
• Minst 500 000 barn under 18 år i Sverige beräknas växa upp med en förälder
som dricker för mycket.
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Foto: Jessica Svärd

Musik för alla –
en krydda i lustgården
En dans på logen som förr i tiden. En sång man minns. Musik och dans är uppskattade aktiviteter
för många äldre i Katrineholm.
– Jag vill dansa, men benen hänger inte riktigt med
längre, säger Harry Gustafsson när han tar sig en sväng
om på logdansen som vård- och omsorgsförvaltningen
arrangerat.
– Harry har dansat hela sitt liv, det sitter i kroppen
säger Anette Larsson Fredriksson, fritidsassistent inom
äldreomsorgen i Katrineholm.
– Jag bor ensam, men jag går på dagverksamhet och
är med på de aktiviteter som passar mig. Det brukar
vara bra, berättar Harry.

Katrineholms kommun arrangerar många aktiviteter
för att personer som behöver stöd ska kunna leva ett
aktivt liv som möjligt. Dans lockar många och det mest
populära aktiviteten är Festival för mogna som arrangeras varje år. På festivalen finns musik för alla smaker
som till exempel visor, jazz eller rock.
Läs mer om Festival för mogna på:
www.katrineholm.se/festivalformogna
Festival för mogna den 22-23 maj 2019

Foto: Jessica Svärd

En enklare väg till Katrineholms kommun
Det är inte alltid lätt att veta vart du ska vända dig. Nu gör vi det ännu enklare för dig som
invånare, besökare och företagare att få vägledning och information om kommunens tjänster.
På Kontaktcenter arbetar vi för att göra det lättare
för medborgare och besökare att få hjälp med kommunala ärenden.
Vi hjälper dig med information, funderingar, tar
emot synpunkter eller felanmälningar. Behöver ditt
ärende handläggas av en person med särskild kompetens så vägleder vi dig till rätt person eller verksamhet.
Vi hjälper dig med:
• Guidning i kommunens E-tjänster
• Kommunens olika blanketter
• Att ta emot din felanmälan
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• Information om öppettider i kommunens olika
verksamheter
• Allmän information om kommunen
• Konsumentrådgivning
• Att få kontakt med rätt person om inte vi kan
hjälpa dig
• Att söka bostad samt ställa dig i bostadskö
Här når du oss
Besöksadress: Djulögatan 29
Öppettider: helgfria vardagar 10-16
E-post: kontaktcenter@katrineholm.se
Webben: www.katrineholm.se

Foto: Daniel Hjalmarsson

NÄRA KATRINEHOLM
Visste du att Katrineholm har
Sveriges bästa pendlarläge?
Ingen kommun har lika NÄRA till
allt. En tredjedel av hela landets
befolkning når Katrineholm inom
två timmar med tåg.
Lika NÄRA är det i själva
centralorten. Har du till exempel
en cykel kan du utan problem ta
dig från ena änden till den andra
på en halvtimme. På lunchen hinner du göra en hel drös ärenden
och äta lunch! Häng med Staffan
på lunchtimmen…

Tidpunkt: 12:03.
Lämnat jobbet – på väg ned
på stan.

Tidpunkt: 12:10.
Ärende 1: köper biljetter
till lunchföreställning på
Kulturhuset Ängeln.

Tidpunkt: 12:15.
Ärende 2: handlar färsk frukt
på torget.

Tidpunkt: 12:24.
Ärende 3: shoppar ny höstjacka.

Tidpunkt: 12:37.
Ärende 4: hämtar paket på
närmsta postombud.

Tidpunkt: 12:45.
Ärende 5: äter en smaskig
lunch.

Tidpunkt: 12:58.
Ärende 6: färdig! Åter till
jobbet. :-)
Foto: Daniel Hjalmarsson
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Upplev vår kommun!

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Daniel Hjalmarsson

Foto: Hanna Maxstad

Slott och herresäten

Djulö fritidsområde

Lokala livsmedel

I kommunen har vi Sveriges största jordagods, Ericsbergs
slott. I slottsparken, som är öppen för allmänheten, finns
en kopia av den berömda labyrinten på Hampton Court.
För den historiskt äventyrlige är det här som landets mest
kända vålnad, Pintorpafrun, enligt sägnen går igen… Nu
för tiden är det andra ”spöken” som går igen på slottet då
Rhapsody in Rock och Stjärnorna på slottet spelats in här.
Intill Öljarens strand ligger Julita gård, Sveriges lantbruksmuseum, med en historia på över tusen år. Det är
ett av Sörmlands mest besökta turistmål med bland annat
vackra interiörer, en stor park och trädgårdar. Här träffar
du även de populära sagofigurerna Pettson och Findus.

Följ med till Djulö fritidsområde! Här finns den vackra
hembygdsgården; ett hembygdsmuseum med uppbyggda miljöer för sadel- och skomakeri, lanthandel,
rakstuga, garveri och krukmakeri. Intill vattnet ligger
Stora Djulö Herrgård med en populär uteservering. På
vägen ner till herrgården ligger en örtagård och en artrik äppellund. Djulö camping och stugby är en trestjärnig familjecamping.
Vandrarhemmet är inrymt i en vacker byggnad med
anor från 1700-talet. Under sommaren har djurfritidsgården som drivs av Djulö 4H-gård öppet. Här ordnas läger
med utfodring av djuren, odling, bad och 4H-aktiviteter.

I kommunen har vi flera livsmedelsproducenter som
erbjuder varor till allmänheten i charmiga gårdsbutiker.
Kött och vilt, bröd, mjöl, ägg och rapsolja är några av
produkterna som finns att köpa. I Katrineholm och Sörmland är vi lyckligt lottade med den rika mångfald som
behövs för en spännande utveckling av den mat vi producerar och äter. Inom kommunens verksamheter arbetar vi
för att gynna våra lokala producenter för att maten ska
bli bättre och godare samt för att det ska bli roligare att
äta i våra skolor och på våra äldreboenden.
Vill du veta mer kan du gå in på www.matkluster.se, där
finns information om lokala leverantörer i hela Sörmland.

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Johan Klinthammar

Foto: Christoffer Talvis

Naturkartan

Bad

Föreningsliv – din nyckel till kommunen

Nu är det ännu lättare att hitta ut till naturens pärlor
mitt i Katrineholm - Sveriges Lustgård. I Naturkartan
hittar du vandringsleder, badplatser, naturreservat och
andra spännande och vackra platser. Inspirerande bilder
och korta texter guidar dig rätt i naturen. Du kan också
dela just din favorit med dina vänner via sociala medier.
Vi kommer successivt att utvidga Naturkartan och lägga
in allt fler platser och mer information. Saknar du någon
plats – hör av dig! Naturkartan finns både som webbsida
och som app för smarta telefoner och där hittar du också
kontaktuppgifter.
www.naturkartan.se/katrineholm

I Katrineholms kommun finns många fina badsjöar. Djulöbadet, som ligger två kilometer från centrum, är störst.
Ett annat centralt bad är Duveholmsbadet, båda dessa
ligger inom gång- och cykelavstånd i centralorten. Andra
badplatser som kommunen ansvarar för är Aspenbadet,
Forssjö badplats, Malmenbadet, Storsjöbadet samt Veckelns och Fageröns badplatser. Vid dessa badplatser finns
bryggor, omklädningsrum, bord, bänkar och toalett.
Djulöbadet har även en handikappramp, streetbasketoch strandvolleyplaner samt ligger i anslutning till Djulö
camping som driver ett kafé på badplatsområdet.
Du hittar mer information på katrineholm.se/bad.

I Katrineholm har vi ett otroligt rikt föreningsliv. Det
ger dig en lysande möjlighet att träffa människor med
samma intressen som du. Närmare 400 föreningar som
täcker allt från idrott till kultur finns i föreningsregistret
på katrineholm.se. 2018 öppnade vi för andra gången
upp till en stor föreningsmässa där cirka 60 föreningar
valde att presentera sig och sin verksamhet för många
besökande invånare.
Skulle du själva vilja starta en förening som du tycker
saknas och vill veta vilka olika stödformer som finns?
Eller vill du veta vad kommunen gör för att stötta föreningslivet? Kontakta kommunens föreningskonsulent via
växeln 0150-570 00.
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Välkommen till Sveriges Lustgård
I Selma Lagerlöfs bok om Nils Holgerssons underbara r esa genom Sverige var en av rastplatserna just Katrineholm.
Pysslingen stannade till i parken vid Stora Djulö Herrgård där han häpnade över allt det vackra och myntade uttrycket
”den sköna lustgården”. Katrineholm har Sveriges natur i ett koncentrat. Vi är hela Sveriges Lustgård; med naturen runt
knuten, det nära transportläget, det vackra landskapet och skaparlusten. Här är läge för liv och lust.

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Camilla Lindgren

Foto: Sören Eriksson

Nationaldagen

Björkviks kyrkoruin

Offentlig konst

Nationaldagen firar vi rejält här i Katrineholm genom
arrangemanget Nationaldraget i Stadsparken. Det är ett
heldagsarrangemang där kan du komma och låta dig
underhållas av olika artister från scenen, prova på nya
aktiviteter och njuta av ett traditionellt nationaldagsfirande med musikkår, fanborg och nationalsång. Flera
idrotts- och kulturföreningar samarbetar med kommunen
och KFV Marknadsföring AB för att riktigt få igång draget. Här finns något för de allra flesta, barn som vuxna,
och Nationaldraget brukar vara enormt välbesökt.

Den gamla medeltida kyrkan, som brann 1869, uppfördes på 1100-talet men hade byggts till flera gånger under
århundradena och var vid branden Sörmlands läns största.
Branden uppstod sedan en gnista från prästgården antände
taket till sakristian. Alla inventarier i sakristian; kyrksilver,
mässkrudar, antependier och kyrkoarkivet, kunde räddas
och finns nu i den nuvarande kyrkan. 1936 konserverades
ruinen och används numera för friluftsgudstjänster.
Den nya kyrkan, som uppfördes i 1800-talsgotik i byn
Vedeby, invigdes 1875. Arkitekt var Per Ulrik Stenhammar.
Den 6 november 1900 brann även den kyrkan men restaurerades under ledning av arkitekt Fritz Eckert. 1902 var kyrkan färdig för återinvigning.

När konsten och kulturen blir allmän och tillgänglig, då
blir den också en angelägenhet som skapar reflektioner. I
Katrineholms kommun satsar vi på den offentliga konsten
och målet är att inviga minst ett nytt konstverk varje år.
Konstens roll i det offentliga rummet är stor och viktig.
Den påverkar människors vardag och den syn man har
på sin stad. Konstverket Det lilla är det stora, av Niklas
Mulari, är två verk i ett. Ena delen är på plats i en av rondellerna i den nya trafikplatsen vid Talltullen. Det är en
upp och nedvänd 4,5 meter hög körsbärskvist. I trafikplatsen har 100 kärsbärsträd planterats efter ombyggnationen.
Missa inte vår offentliga konstfolder där vi listar alla
våra offentliga konstverk. Du kan även hitta listan på katrineholm.se. Självklart har vi även en konstkarta för barn.

Foto Sofia Sundqvist

Foto: Johan Klinthammar

Foto: Johan Nygren

Parker och stadsvandringar

Katrineholms-Veckan

Katrineholm har många parker. Mest central är Stadsparken
med scen, servering, fina planteringar, träd och en vacker
bäckfåra med vattenfall. Parkerna finns både i centralorten
och i kransorterna, som till exempel Waldemar Langlets
park i Valla, Sveaparken, Bie Brunnspark i Bie med flera,
2018 får vi för första gången njuta av ett nytt parkområde
där den stora cirkulationsplatsen vid Talltullen tidigare låg.
Varje sommarhalvår har vi en rad Stadsvandringar i
Katrineholm med omnejd, med huvudteman parker, kultur
och byggnader. Genom dessa ges du möjlighet att se de små
detaljerna som gör staden och en del historia. Stadsvandringarna är gratis och finns på event.katrineholm.se.

Varje sommar sedan 1985, första veckan i augusti, går
katrineholmarna man ur huse för att fira KatrineholmsVeckan. Vecka 32 är alltså späckad med aktiviteter.
Programmet har vuxit med ambitionen att det ska finnas
något för alla. Några klassiker återkommer år efter år
som till exempel MC-kortegen, KK-joggen, restaurangtältet med mera. Katrineholms-Veckans unika koncept är
att den är helt föreningsdriven. Med stöd från kommunen
och näringslivet gör det att i stort sett alla programpunkter
under veckan är gratis för besökaren.

Katrineholms turistinformation
Katrineholms turistinformation har öppet året runt och
kan ge dig hjälp på vägen till en lyckad vistelse i Sveriges Lustgård.
Turistinformationen ligger i stationshuset, med anor
från 1860-talet, och är en auktoriserad Tourist Information som drivs av KFV Marknadsföring AB. Här hittar
du evenemangsbiljetter, fiskekort, kartor, p-skivor, souvenirer och informationsmaterial. Du kan få hjälp med
boende, transportmöjligheter och val av restaurang eller
mysigt kafé.
Du når turistinformationen på telefon 0150-44 41 40
eller e-post turism@katrineholm.se.
Adressen är Stationsplan 1, 641 45 Katrineholm.
Turistinformation och öppettider, med mera, hittar du
också på webbplatsen visitkatrineholm.se.
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Nyfiken på Miljöpartiet i Katrineholm?
Besök gärna vår Facebooksida Miljöpartiet de gröna i Katrineholm
eller kontakta oss på katrineholm@mp.se

Välkommen du också till Katrineholm
Tel. ordf. Sten Holmgren
0150-311 34, 0706-44 53 96
Gruppledare Inger Fredriksson
0150-595 03, 0702-42 67 65

DIN RÖST FÖR
BARN OCH ÄLDRE
Joha Frondelius
0736-587677
www.kristdemokraterna.se

Välkommen till Katrineholm - där
vi jobbar tillsammans för att göra
Katrineholm ännu bättre!

www.centerpartiet.se/katrineholm

Även den som är rädd
Även
densin
som
ärhörd.
rädd
vill göra
röst
vill göra sin röst hörd.

Gruppledare Jesper Ek
Tel.0702-666379
jackerstoon@gmail.com
Facebook
Liberalerna Katrineholm
www.liberalerna.katrineholm.se

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1
Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1
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Mycket mer än bröllop, dop och begravning...
Fotograf: Øyvind Lund/IKON

Vill du veta mer?
Vi skickar gärna ett programblad till dig!
Expeditionen är öppen
Måndag- torsdag 9-12, 13.30-15, fredag 9-12
Telefon:
Församlingsärenden: 0150-772 01
Kyrkogårdsärenden: 0150-772 02
E-post:
katrineholmsbygden.forsamling@svenskakyrkan.se
katrineholmsbygden.kyrkogardar@svenskakyrkan.se
Postadress:
Bievägen 3, 641 46 Katrineholm

Sörmland Vatten producerar och levererar dricksvatten,
omhändertar och renar avloppsvatten samt tar hand om
hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi önskar dig välkommen
till kommunen!

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/katrineholmsbygden
Facebook:
www.facebook.se/katrineholmsbygdensforsamling

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se

Välkommen till:

Välkommen till Katrineholm!
Vi på Tekniska verken är en del av din vardag, då vi levererar
tjänster som gör livet lite enklare.
I Katrineholm erbjuder vi dig el, fjärrvärme, bredband, elhandel,
energieffektivisering, avfallslösningar för företag och dessutom
driver vi Vika återvinningscentral.

En del av Tekniska verken

På rätt väg – TILLSAMMANS
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Skaffa dig en mer spännande fritid!

-Äventyret finns runt hörnet, följ med!

Information och intresseanmälan:
www.katrineholmsscoutkar.se
Scouterna gör unga redo för livet!
Tillsammans skapar vi en bättre värld!
KATRINEHOLMS SCOUTKÅR – GRUNDAD 1910
Allemansrätten medför också skyldigheter
Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och
skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra andras egendom. Var vaktsam mot naturen och
visa hänsyn mot människor och djur.

INTE STÖRA – INTE FÖRSTÖRA
— det är huvudregeln för oss som är gäster i naturen.

Allemansrätten medför också skyldigheter
Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång,
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra
andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

FRIHET HOS KFAB

Vi erbjuder trivsamma
hyreslägenheter för
livets alla skeenden

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans
mark – men inte över tomt, plantering och växande
gröda. Håll avstånd till boningshus. Du som rider måste
vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.
Om du passerar genom betesmark måste Du stänga
grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada
stängsel.
Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta
nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma
plats.
Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken
eller dem som arbetar i skog och mark.
Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand
utom i närheten av boningshus eller där landstigningsförbud gäller.

Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs
tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och
krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.
Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att
bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada
växande träd på annat sätt.
Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan
skadas av krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din
rast-plats så som du själv skulle vilja finna den.
Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan
bli skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket
noga. Elda aldrig på klippor – de spricker och får obotliga
sår.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden
under noggrann uppsikt.
Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Naturvårdsverket
www.kfab.se • Telefon 0150-571 00

Mer information om allemansrätten finns
på Naturvårdsverkets hemsida
www.naturvardsverket.se

Glöm B2B och B2C. Nu är det
business to hackspett som gäller.
Vi på Naturskyddsföreningen vill göra världen bättre.
Vi vill bland annat se till så att värdefulla naturskogar inte
avverkas. För när flera hundra år gamla skogsområden
huggs ned då slutar saker och ting fungera som de ska.
Djur- och växtlivet rubbas och många arter, inte minst fåglar
såsom den vitryggiga hackspetten, får svårt att överleva.
Därför påverkar vi politikerna till att skärpa lagarna
och fatta vettiga beslut, vi väcker debatt och opinion och
vi slår hål på gamla myter om att Sverige är ett land fullt med
levande gamla naturskogar. För så är det tyvärr inte längre.
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Men allt vi gör kostar pengar. Därför behöver vi ditt
företags stöd. För ju fler vi blir desto större förändring
kan vi åstadkomma. Och tillsammans kan vi se till att
Sverige år 2020 är ett land fullt med levande skogar. Gå
in på vår webbplats för att läsa mer. Där hittar du fler
projekt som går att stödja, till exempel Giftfria förskolor,
Förnybar energi eller en Rättvis värld.

Bli stödföretag:
naturskyddsföreningen.se/företag

Välkommen till Katrineholm
Professionell hjälp med
dina elinstallationer!
Mikael Uddin 070-270 68 92
Johan Persson 070-270 68 51
Välkommen till
Ljungvägen 14

Burger King Katrineholm
Öppet varje dag 09.00-24.00

Elcompaniet i Mälardalen AB
Oddergatan 15, Katrineholm
elcompaniet.se

Västra Fredsgatan 7
641 39 Katrineholm

Vardagar 8-17 (Lunch 12-13)

0150-147 06
service@khbilservice.se

Varmt välkommen att söka
ditt nya boende hos oss

Näringslivet är
en stor del i
Katrineholms
utveckling.
Stöd orten
genom att
handla lokalt.

VÄLKOMMEN
TILL
KATRINEHOLM

Bli medlem – skriv
själv ut kartor över
alla etapper!

Katrineholm
-Stora malmS

hembygdSförening
www.sormlandsleden.se
0155-35564
kansliet@sormlandsleden.se

www.KSmhembygd.Se
Gilla oss på facebook

HÄR KAN DU BLI
MEDLEM I
SPF SENIORERNA
www.spfseniorerna.se
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Vårt Vackra Katrineholm
Lennart Rosenborg är fotografen som oförtröttligt fotograferar
Katrineholm och våra omgivningar. Han låter oss återupptäcka
välkända platser och utforska nya miljöer genom annorlunda vinklar,
spännande perspektiv och ljussättningar.
Med kameran skapar han magi i de mest vardagliga ting, som han sedan delar generöst.
– Skogspromenader med kamera är ren själsmedicin, och en bra kontrast mot de bilköer i
Stockholm som jag ofta ”avnjuter”, säger Lennart. Det ger mig glädje att dela mina bilder i
Facebookgruppen ”Vårt vackra Katrineholm”.
Både med dem som själva kan ta sig ut, men också
med dem som av olika skäl inte själva kan ta sig
ut och avnjuta våra fina omgivningar. För många
utflyttade ger det också en stund av nostalgi eller

möjlighet att se hur staden
utvecklas, fortsätter han.
Vill du se fler bilder från
Lennart och många andra
katrineholmare med brinnande fotointresse ska
du gå med i Facebookgruppen ”Vårt Vackra Katrineholm”.
Vi vill rikta vårt varmaste tack till alla i gruppen som i likhet med Lennart delar med sig av
sina bilder och bygger stolthet över vår hemstad.

