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fredag 13 juni 2014

15

greeters
ska det finnas totalt i Mariefred och Strängnäs under sommaren.

Turism Värdar ska utöka servicen för besökare

”Jag har kommit på
att jag ska visa
utsikten från
klosterbacken som
jag själv gillar och
berätta lite kort vad
man ser.”

Krukor

30% rabatt

Yvonne Hedman

GÄLLER ALLA PLANTERINGSKÄRL
Erbjudandet gäller t.o.m. 18/6
Yvonne Hedman, Lena Stensgård,
Birgitta Fridström, Bodil Hammar,
Liselotte Persson och Karl-Åke Borg
ska vara greeters i Strängnäs
i sommar. Med på bilden är också
Anette Lilja, turismansvarig
i Strängnäs kommun. 		
Foto: Otilia Bogen
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Greeters ska visa
turister det lilla extra
Strängnäs Privatpersoner som visar upp sin
egen stad på ett mer personligt sätt. Det är turistbyråns nya satsning i Mariefred och Strängnäs.
Idén med greeters kommer

från bland annat Irland. Det är
privatpersoner som frivilligt
arbetar som personliga guider till turister som vill se mer
av staden än bara de vanliga sevärdheterna. Nu har konceptet
även kommit till Strängnäs och
Mariefred.
– Om man vill ha en personlig guide så kan man vända sig
till turistbyrån och boka en. Det
kostar 50 kronor för ungefär en
halvtimme, säger Anette Lilja,
turismansvarig i Strängnäs
kommun.
Greeters ska inte ersätta guideföreningarna eller turistbyråerna, utan fungera som ett komplement.

– Genom att träffa en lokalbo kan man få en känsla av den
här platsen. Vi upplever ofta att
många vill veta mer än vad de
kan få i en broschyr, säger Anette
Lilja.
Lokal initiativtagare var Sträng-

näsbon Lena Stensgård som
tog upp idén på en dialogträff
med kommunen. När kommunen nappade samlade hon ihop
ett gäng engagerade Strängnäsbor från bekantskapskretsen
och fick dem att haka på. Turistbyrån har haft en kort utbildning med dem och utrustat dem
med greeters-tröjor, smultronställe-knappar och en massa bra
tips.

– Vi kör i gång den 16 juni. Då
turas vi om att ha jour hela sommaren, säger Lena Stensgård.
I Mariefred finns en liknande
styrka med guider. De som arbetar som greeters får inte betalt,
utan arbetar ideellt.
– Men vi får möjlighet att berätta om vår fina stad som vi
tycker så mycket om, säger KarlÅke Borg som ska vara greeter
i Strängnäs.
När Strengnäs Tidning träffar
honom och hans blivande guidekollegor är de laddade och
ivriga att komma i gång. Flera
av dem har redan tänkt ut vilka
guldkorn de ska dela med sig av
till besökarna.
– Jag har kommit på att jag ska

visa utsikten från klosterbacken som jag själv gillar och berätta lite kort vad man ser, säger
Yvonne Hedman.

– Men det är viktigt att rätta sig efter deras önskemål. Jag
har varit guide i Strängnäs i tio
år så jag ska nog kunna berätta
om saker som passar just dem,
säger Bodil Hammar.

Strängnäs  IK Viljans
P99-lag är framme
i DM-final i fotboll.

zelius, Anton Suonvieri, Joel
Swärd samt Edvin Hedman.
I finalen den 23 augusti
väntar antingen City eller IFK
Eskilstuna.

Strängnäs  Inspektionen för vård och omsorg,
IVO, har ingenting att
anmärka på Wisborgs
ungdomsboende.

P97-laget har också tagit

Vid en tillsyn förra året inter-

en skalp. Den kom i söndagens seriemöte med klassiska
Degerfors på Vasavallen.
Siffrorna skrevs till 5–2
efter mål av Kemal Skorupan, 2, Simon Ekholm, 2, samt
Zacharias Andersson.

vjuades föreståndare, personal och fem ungdomar. På det
hela taget uppgav ungdomarna att de trivs bra.
IVO har också tagit ställning till ett klagomål. Enligt
det fanns flera allvarliga brister. Bland annat gällde det

”SOMMARPÄRLOR OCH
SMULTRONSTÄLLEN”

Acappellagruppen MOSAIK:
Linda Bergström, Hanna Söderqvist, Mira Palme,
Oskar Appelgren & Adam Leckius

Greeters

Ungdomsboende får grönt ljus igen

Assyriska blev det Nyköpings
BIS som betvingades i onsdagens semifinal på Vasavallens gräsmatta med 6–4 (1–2).
Ludwig Lindell och Marcus
von Schéele, Viljans bägge
disktriktslagsspelare, klev
båda fram och Marcus von
Schéele blev en tvåmålsskytt.
I övrigt nätade William For-

Söndagen den 15 juni Vansö kyrka kl. 19.00

otilia.bogen@ekuriren.se
0152-474 02

■■ Det kostar 50 kronor per
grupp (max 5 personer) för
ungefär en halvtimme. Verksamheten pågår i Strängnäs 15
juni–15 augusti och i Mariefred
23 juni–15 augusti.
■■ I Strängnäs ska det finnas tio
greeters. I Mariefred blir det fem
stycken, ledda av Mariefredsbon
Jack Herodes.

konflikter mellan pojkarna
och personal och flera polisanmälningar ska ha gjorts.
Någon har haft dålig aptit,
personal ska ha gått in i pojkarnas rum när de inte har
varit hemma och man har
inte anmält till skolan när
pojkarna varit sjuka. Från
verksamhetens håll har man
delvis motsagt sig uppgifter
och IVO fann att man vidtagit
åtgärder på boendet och avslutar ärendet.

Linda Djapo

t
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Otilia Bogen

Viljan till final – slog ut Bissarna
Efter att tidigare ha eliminerat

lmstorge

Här finns vi:
Frånså
Strängnäs, åk mot Fogdö, förbi Campus, ca 500m
Mixade färger
efter viken sväng höger, följ skyltar. Gamla Miloverkstan.
långt lagret räcker
hembutik@zinnia.nu, Eldsund, byggnad 129, 0152-166 33
Du finner oss även på:

STRÄNGNÄS DOMKYRKA

Sommartid i Domkyrkan 15 juni - 15 augusti

Domkyrkan är öppen alla dagar 10.00 - 18.00. Kort guidning
av kyrkan (ca 30 min) - alla dagar kl 14.00. Samling i vapenhuset. (Vid ev. dop, vigslar eller begravningar utgår visningen)

Lördag 14 juni 19.00
Sinnesrogudstjänst
Söndag 15 juni 11.00
Högmässa

Johan Dalman och Joakim Vikström.
Kyrkkaffe/saft

Onsdag
18 juni 20.00
Sommarmusik
”Folkligt, festligt, fullödigt”
Agnes och Olle Lindberg
- sång, violin och gitarr

Alla torsdagar 12.00 - ca 12.15
fr o m 19 juni t o m 14 augusti

Lunchmusik på orgel

0152 - 245 00
www.svenskakyrkan.se/strangnas
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