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Nyhetschef: Kristina Levin. Nattchefer: Esbjörn Lindén, Göran Schultz.
Tipsa oss: 0152-474 05, strangnas@ekuriren.se

Kommunen utan
grundskolechef
Strängnäs  Andreas
Gydingsgård lämnar
Strängnäs kommun nästa
vecka. En eventuell
efterträdare blir en fråga
för den nya utbildnings
chefen.

Andreas Gydingsgård har ar

betat som grundskolechef
i Strängnäs i 3,5 år. Planen är
att familjen ska bo i Colombia
i tre år, så långt är hustruns
kontrakt.

Turism Enkel idé ska leda till bättre utbyte

Smultrontips ska få
besökare att stanna
Strängnäs En käck knapp på servitörens tröja
ska uppmuntra matgästerna att fråga efter trevliga
besöksmål. Kommunens nya satsning heter ”Fråga
mig om mitt smultronställe”.

Andreas Gydingsgård slutar

som verksamhetschef för
kommunens grundskolor den
5 juni.
– Jag ska flytta till Colom
bia. Jag är medföljare, min
fru har fått jobb där. Så från
juli ska familjen bo i Bogotá,
säger han.
Om tjänsten ska tillsättas
och vem som i så fall ska efter
träda Andreas Gydingsgård
är ännu inte klart, enligt till
förordnade utbildningsche
fen Lars Nykvist. I månadsskif
tet börjar kommunens nya ut
bildningschef, Inger Pripp.
Frågan blir en av de första för
henne att hantera.
– Hon vill lära känna orga
nisationen först innan hon
tar några beslut om hur vi
ska göra. Tills vidare blir hon
grundskolerektorernas när
maste chef, säger Lars Nykvist.

Flera anmälningar om misstänkta fickstölder har inkommit från både Strängnäs och
Mariefred. Polisen misstänker att de bestulna har iakttagits när de har betalat med kort
i butiker. Efteråt har deras plånböcker stulits och tjuven har sedan gjort försök att ta ut
pengar i kortautomater. Vid ett tillfälle har ett uttag lyckats och 16 000 kronor har stulits.
Allmänheten uppmanas att vara observant och hålla uppsikt över sina ägodelar.

Andreas Gydingsgård lämnar
Strängnäs för Bogotá, huvudstad
i sydamerikanska Colombia.
Foto: Joakim Serrander

Hon arbetar som ekonom på

Scania. De två barnen ska gå
i amerikansk eller brittisk
skola i Bogotá.
En väpnad konflikt mellan
militär, gerilla och andra ille
gala grupper har pågått
i Colombia i decennier, men
säkerhetsläget har förbättrats.
– Den nuvarande reger
ingen har ansträngt sig för
att åstadkomma stabilitet
och säkerhet, säger Andre
as Gydingsgård och tillägger
att landet har stor tillväxt och
god potential för framtiden.

Knapparna ska spridas ut till res

tauranger, butiker och hotell
runt om i kommunen.
– Vi vill att företagarna ska
tipsa om varandra, få besökarna
att stanna längre och uppleva så
mycket som möjligt, s äger Anet
te Lilja, turismansvarig i Sträng
näs kommun.
Hon har redan besökt om
kring 15 företag och delat ut
knapparna och i nästa vecka ska
hon besöka butiker i Strängnäs
och Mariefred.
– Vi hoppas att vi får se många
bära de här knapparna i som
mar, säger hon.
En av initiativtagarna till
knappen är Cia Eriksson, de

signer i Gula industrihuset. Vid
ett av kommunens möten med
företagare började hon spå
na på att sätta upp skyltar som
uppmuntrade besökarna att
fråga om vad mer som finns att
göra i området.
– Vi kan ju också vara ambas
sadörer för kommunen. Kom
munen tyckte att det var en bra
idé och utvecklade knapparna.
Mottot tror jag att min ateljé
kamrat Viktoria Bäck kom på,
säger hon.
Själv kommer hon förstås att
bära knappen, liksom många
av de andra företagarna i Gula
industrihuset.
– Det är ett enkelt grepp som

kan ge väldigt mycket.

Har du själv något smultronställe som du vill dela med dig av?

– Jag är väldigt förtjust i Mäls
åkers slott. Det är väldigt vack
ert och häftigt att gå runt i ett så
gammalt slott.
De knappbärare som inte har
så bra koll på närområdet ska
också få en enklare kontakt
lista med information om olika
besöksmål och matställen som
de kan tipsa om, och så att de
snabbt kan svara på frågor.
Allt det här är en del i arbe
tet med Destinationsutveck
ling Sörmland, som Strängnäs
och övriga kommuner deltar
i tillsammans med flera före
tag. Syftet är att göra Sörmland
till en attraktiv destination för
turister.
Otilia Bogen

otilia.bogen@ekuriren.se
0152-474 02

Fler satsningar
på turismen
■■ Turistinformation i Stallarholmen och Härad
Precis som i fjol ordnar kommunen
en bemannad turistinformation
i Gula industrihuset. Fyra kom
munala sommarjobbare med
lokalanknytning finns på plats från
och med veckan efter midsommar,
svarar på enklare frågor och delar
ut broschyrer. Även Arsenalen
i Härad får en sådan turistinforma
tion.
■■ Ambassadörer
Arbetsnamnet syftar på de privat
personer som Strängnäs kommun
just nu utbildar till guider. Besö
kare som vill få en personligare
och djupare bild av Strängnäs
eller Mariefred kan boka en sådan
guide via turistbyrån. Ännu under
utveckling.

Camilla Lillsebbas

camilla.lillsebbas@ekuriren.se
0152-474 05

Ögonblicket  Parkeringen i Väster
viken, tisdag, klockan 14.08.

Varannan tisdag anländer Lundholms Potatis Eftr. till Stängnäs och
många passar på att köpa både grönsaker och frukt från den populära
lastbilen. Foto: Joakim Serrander

IFK Mariefred på fallrepet
Mariefred Den gångna
säsongen slutade IFK
Mariefreds innebandyda
mer sist i division 2.
På 14 matcher spelades blott

tre poäng in.
Inför 2014/2015 har IFK Inte
ens anmält något tjejlag till
seriespel.
Nedläggningen tycks vara
ett faktum.
– Det sista jag hörde var att
vi inte skulle ha något dam
lag, säger Catrin Mattsson,
ordförande i Mariefreds
huvudstyrelse.

En ledarfråga?

– Ja.

Mathias Insulander som
tränat damerna i flera år, men
som aviserat att han slutar,
säger så här:
– Jag vet faktiskt inte.

Cia Eriksson visar upp den nya knappen som ska locka turister till att fråga om roliga besöksmål i Sörmland.

Frågan
Vilket är ditt
smultronställe
i vår kommun?

Inför förra säsongen lämna

de Mariefred ett sent återbud
till spel i herrtvåan, men där
finns (fanns) sedan tidigare
ett U-lag.
Enligt förbundets hem
sida går det att anmäla lag
till DM och seriespel den här
vecka ut.

Lars Kilström

lars.kilstrom@ekuriren.se
0152-474 09

Foto: Camilla Lillsebbas

Raili Riig, 49, biolog, Strängnäs:
– Visholmen. Där är det skönt att
sitta vid vattnet och vi brukar också
spela badminton där.

Jörgen Blüchert, 55, butiksinne
havare, Tosterön:
– Mitt smultronställe är strandpromenaden nedanför Sundby på Tosterön. Men min hund är galen i att gå
på Visholmen, hon älskar det.

Monika Pohjonen, 45, butiks
biträde, Strängnäs:
– Mitt smultronställe är Åkers
bergslag. Där försöker jag fiska på
sommaren.

