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Ester ska döpas i kyrkan
tillsammans med lillebror
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Vad kostar dopet?
Dopgudstjänsten är glädjens och livets fest där vi 
firar att ett litet barn har kommit till världen. I dopet 
finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, 
oavsett vad som händer. I dopet möter Gud varje 
människa för att säga: Jag har skapat dig. Du är älskad 
och värdefull. Ditt liv är en gåva från mig.
  I Svenska kyrkan döps barn, ungdomar och vuxna. 
Genom dopet tillhör den döpte Svenska kyrkan. 
Dopet i Svenska kyrkan gäller en gång för alla och kan 
aldrig göras om. 

I vår församling kan 
dopgudstjänsten hållas 
i Västervåla kyrka, 
Västanfors kyrka eller 
Brukskyrkan. Ibland vill 
dopfamiljen ha dopet 
i hemmet och det går 
också bra. De flesta vill 
ha dopet en lördag eller 
söndag eftermiddag så att 
släktingar och vänner ska 
ha möjlighet att vara med. 
Även andra tidpunkter 

Vad kostar dopet?
Dop i Svenska kyrkan är gratis. Det som kan kosta är om 
dopfamiljen väljer att ha extra musik eller en sångsolist. Den som 
vill ha dopkaffe på Lindgården, i Brukskyrkan, Lindhallen eller i 
Västervåla Sockenstuga betalar för den förtäring man väljer att 
bjuda på.

Fadder till ett dopbarn
En mycket gammal sed är att låta någon eller några närstående 
få bli faddrar eller gudföräldrar till den som döps. Den som blir 
fadder ska vara döpt och se det som sin uppgift att på alla sätt 
stödja och hjälpa sitt fadderbarn och att finnas till för den döpte 
även i de stunder när ingen annan har möjlighet att göra det.

När och var kan dopet ske?

är möjliga efter samråd med den präst och musiker som ska 
tjänstgöra vid dopet. Kontakta församlingsexpeditionen så 
hjälper vi till.

Foto: Louise Hedberg/Ikon

Varje människa är unik och har ett eget värde.   
Alla har rätt att bli älskade för sin egen skull utan 
krav eller prestation. Det är ett av de viktigaste 
buskapen i kristen tro. I dopet blir det extra 
tydligt. 

  Läs om Mary och Anna som valt att döpas i 
vuxen ålder. Ester och Ivars föräldrar vill att 
barnen döps tillsammans i kyrkan. 

  Det är beklämmande att veta att det finns 
människor som medvetet utnyttjar andra på 
olika sätt, till exempel på nätet där det blir allt 
vanligare. Längre fram i tidningen finns en 
artikel om sugardating och grooming. Det är 
oförsvarligt att utnyttja en ung människa som 
befinner sig i en utsatt position. Det är jobbigt 
att ta till sig denna kunskap om verkligheten 
som pågår hela tiden, men viktigt att belysa och 
våga prata om. För det handlar i grunden om 
människosyn - att vi respekterar varandra. 

Cecilia Kjellin Eriksson, redaktör

Respektera varandra 
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Kan man låna dopklänning? Musik?..

Dop i krissituation
Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och 
det kan finnas en osäkerhet kring om barnet skall överleva eller 
inte. I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att 
döpa barnet. Det kallas för nöddop och går till så att den som 
döper begjuter barnet med vatten tre gånger och säger: -Jag 
döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Inför dopsamtalet
Dopprästen tar kontakt med dopfamiljen någon vecka före dopet 
för att bestämma en tid för ett besök då ni tillsammans går igenom 
ordningen för dopgudstjänsten och om ni har egna önskemål om 
psalmer, dikter, solosång eller något annat. Fundera gärna i förväg 
på om ni vill att någon familjemedlem eller släkting ska medverka 
genom att till exempel läsa en text eller med något musikstycke. 
Prästen vill också veta om ni bett någon att bli fadder för ert barn.

  Vid dopsamtalet lär prästen känna familjen och får möjlighet att 
lyssna till de tankar som finns hos familjen kring tro, tvivel, dop, 
ansvar och livsmening.

Musik- och psalmförslag
Det går bra att träffa någon av församlingens musiker före dopet 
för att diskutera olika förslag till musik inför dopet. Musikerna 
i vår församling kompar solister utan att ta extra betalt för det.

Dopgåva
Som en gåva inför dopet får dopfamiljer i Västanfors Västervåla 
församling en barnbok om dopet, kyrkan och kristen tro. 

Boken Mitt dop, berättar för barnet om dopet och om kyrkan, 
om helger och högtider, helgon och änglar och om honom som 
sa: «Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus.»

Texterna är skrivna av prästen Karin Karlberg och de färggranna 
illustrationerna står Michal Hudak för. Boken innehåller både 
berättelser, sånger och böner med hänvisningar till bibeltexter. 
Boken passar utmärkt även för de äldre syskonen som ofta också 
är döpta. 

  Ett barn som döps får en smidesljusstake som gåva vid dopet. 
Familjer till de barn som döpts under året får en inbjudan 
till en familjegudstjänst i samband med barnverksamhetens 
sommaravslutning.

Välkommen att boka tid
Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på tel 0223-
434 00 och boka tid för dop. Den präst som ska tjänstgöra vid 
dopet hör sedan av sig och ni kommer överens om en tid för 
hembesök då ni tillsammans utformar dopet.

Låna dopklänning
Det finns möjlighet att låna dopklänning från vår församling 
när ditt barn döps i någon av våra kyrkor. Kom in på 
församlingsexpeditionen så går det bra att prova, eller ring  
0223-434 00.

Foto: Johannes Frandsen/Ikon
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Emelie och Per-Anders Wennmyr 
vill att barnen ska döpas, och 
eftersom Ester inte redan är döpt, så 
passar de på när lillebror Ivar döps. 
Coronarestriktionerna har gjort att 
dopet har blivit framflyttat flera gånger. 
I skrivande stund är det inbokat den 19 
juni och föräldrarna hoppas verkligen 
att alla håller sig friska så att dopet kan 
bli av. 

Ett dop med mycket musik
Det blir en dopgudstjänst i Västanfors 
kyrka med den närmaste släkten och 
några vänner. De vill att familjen ska 
vara med vid denna speciella händelse. 
Det finns många släktingar som 
musicerar så det kommer att bli lite 
extra musik i dopgudstjänsten. Farfar 
spelar och eventuellt kommer en kusin 
att sjunga. Och lilla Ester ska (kanske 
med lite hjälp av de andra) sjunga sången 
”Jag är glad att jag har dig…” från filmen 
om Astrid Lindgrens karaktär Nils 
Karlsson pyssling. De ska försöka att få 
barnen att gå in tillsammans i kyrkan. 
 
-Det är kul att barnen är lite större och 
kan vara med och se vad som händer. 
Det är deras dop. Våra barn tycker 
om musik och därför blir det mycket 
musik på dopet, men det gäller att 
tänka på att det inte blir för långt för då 
hinner barnen tröttna, tänker Emelie.

Kyrkorummet är speciellt
De har funderat på att ha dopet 
utomhus, men har bestämt sig för att 
vara inne i kyrkan eftersom det är 
något speciellt med kyrkorummet. 
Emelie ser fram emot dopdagen.
-Dopet är en fin ceremoni där man 
firar att ett nytt liv har kommit. Ivar 
har kommit, och eftersom Ester inte 
heller är döpt så blir det ett syskondop. 
Det ska bli roligt att få klä upp sig 
och ha fest. Det är kul att det händer 
något positivt och det kommer att bli 
högtidligt och fint i kyrkan, säger hon.
-Det är en fin grej att göra och det 
blir nog en mysig stund, tycker Per-
Anders.

Blev inspirerade av andras dop
Emelie och Per-Anders berättar att de 
valde att ha en namngivningsceremoni 
för Ester istället för dop när hon var 
liten. Det var en liten ceremoni i 
Åvestbogården där släkt och vänner 
hade samlats. Emelie berättade om 
varför de valt namnet Ester, och en 
fadder läste en dikt, och sedan åt alla 
middag tillsammans.

  Nu har föräldrarna varit på flera dop 
i vänkretsen och blivit inspirerade av 
det. Per-Anders har bakgrund inom 
pingstkyrkan som tillämpar vuxendop, 
men det har inte varit några svårigheter 

Syskonen Ester och Ivar 
döps samtidigt i kyrkan
Ivar har nyss fyllt ett år och storasyster Ester är snart fyra. 
Båda barnen ska döpas i Västanfors kyrka i sommar. 

inom familjen med att Per-Anders och 
Emelie döper sina barn när de är små.
Emelie har vuxit upp i församlingens 
barnverksamhet på Lindgården och 
blev själv döpt tillsammans med 
två kompisar när hon var 12 år. 
Hon förklarar varför hon och Per-
Anders vill att barnen ska döpas. 
-Ur ett religiöst perspektiv kan man väl 
säga att det är att visa en ståndpunkt. 
Vi vill att våra barn ska växa upp med 
kristna värderingar om att respektera 
varandra.

Deltar i barnverksamheten
Barnen är med i församlingens 
barnverksamhet och Emelie och Per-
Anders tycker att dopet blir som en del 
i den gemenskapen. Alla kanske inte 
vet att det är genom dopet som man 
blir medlem i Svenska kyrkan. Både 
Emelie och Per-Anders är medlemmar. 
-Jag tycker att kyrkoavgiften går till 
bra saker i den här församlingen, 
och det vill jag bidra till genom att 
vara medlem i Svenska kyrkan, säger 
Emelie. 
  Per-Anders håller med och säger att de 
har samma ståndpunkt. Ester pockar 
på uppmärksamhet men blir lite blyg 
när jag ber henne sjunga sången som 
hon ska sjunga på dopet i kyrkan. Men 
hon vill gärna att jag tar en bild på 
henne när hon hoppar på studsmattan.
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Per-Anders, Ivar, Ester och Emelie tar en paus på trappan i trädgården.  
Emelie är just nu föräldraledig från jobbet som lärare på Lindgårdsskolan. 

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson

Ester visar gärna att hon kan hoppa 
och snurra på studsmattan. 
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”Varför inte?” tänkte Mary när hon läste 
om drop in-dop. Hon hade länge funderat 
på att döpas, men det hade inte blivit av. 
Det råkade finnas en tid just på hennes 
födelsedag och så föll pusselbitarna på plats.  
-Jag ville bli döpt och de ville döpa mig. 
Det var ”great-minds-think-alike” som vi 
säger på engelska, säger Mary och ler stort.
Själva dopgudstjänsten var en stark 
upplevelse för Mary. Hon cyklade 
ensam i det fina vårvädret till Västanfors 
kyrka där prästen Lars, kyrkomusiker 
Lena och kyrkvaktmästaren Erik hade 
förberett dopgudstjänsten. Det var 
bara Mary och de tre i personalen som 
var med på dopet för Mary ville ha det 
så. Det var hennes födelsedag och det 
här var hennes present till sig själv.  
-Det var så fint! säger Mary och får tårar 
i ögonen. Hela ceremonin var vacker och 
rörande. Det ringde i kyrkklockorna och 
jag tänkte ”det här är för mig”. Det kändes 
så mjukt och fint och snällt och värmande 
i hjärtat. 

Tron finns med sedan barnsben
Mary har sin tro med sig sedan hon var 
liten. Då bodde hon i Canada och gick i 
söndagsskola. Berättelserna hon fick höra 
i söndagsskolan handlade om en dömande 
Gud och var ganska skrämmande. Men 
hon minns också att hon hade en bibel med 
färgstarka bilder som fångade henne. Som 
tonåring bodde hon i Dingtuna utanför 
Västerås. När de andra ungdomarna i 
hennes ålder konfirmerade sig, trodde 
Mary att det inte fanns plats för henne, 
eftersom hon inte var döpt. 

-Jag tänkte att de bara ville konfirmera sig 
för presenternas skull, och jag som hade 
en tro kunde inte konfirmera mig, berättar 
hon.
  Mary har en personlig tro som hon 
upplever som beskyddande och lugnande.  
-Det är nästan som att man föds med 
det. Jag tror att det finns en Gud trots 
att världen inte alltid är snäll, säger hon. 
Hon är generös nog att acceptera att tro 
kan vara på olika sätt för olika människor 
och menar att det finns något för alla.  
 
Fann ingen plats i kyrkan i USA
Som vuxen har Mary bott med sin familj 
i USA och hon beskriver kristenheten där 
som uppdelad i olika grupperingar, och 
Mary fann ingen plats där. För fem år sedan 
flyttade hon tillbaka till Sverige efter 37 år 
i Amerika. Först bodde hon i Södertälje 
och flyttade för några månader sedan till 
Fagersta tillsammans med sin dotter och 
ett barnbarn. Dottern Inga och hennes lilla 
flicka Frida blev döpta i Södertälje på en 

gudstjänst med många medverkande barn. 
Mary tänkte på dop även då, men ville inte 
störa deras upplevelse. Hon ville att den 
dophögtiden skulle vara deras.

Spelar dopet någon roll?
Några i vänskapskretsen har ifrågasatt 
Marys val att döpa sig som vuxen, och 
hon har funderat på om det gör någon 
skillnad att hon är döpt. Spelar det 
någon roll? Ja, hon tycker att det gör det.  
-Det var ett fantastiskt erbjudande från 
församlingen. Jag fick inte chansen att bli 
döpt som liten, men nu fick jag välja och 
jag tog chansen. Det var lite egoistiskt på 
ett bra sätt. Dopet var personligt. Jag ville 
inte ha några gäster på dopet, men jag 
kände mig inte ensam. De som var med var 
glada och äkta.

  Dopgudstjänster kan vara olika och Mary 
är väldigt glad och nöjd med sitt dop. 
Hon fick välja en psalm till dopet och hon 
valde nr 386 ”Upp ur vilda, djupa vatten”.

Mary döptes på sin 
63-årsdag
Mary Cordts såg församlingens 
inbjudan till drop in-dop och 
valde att döpas samma dag som 
hon fyllde 63 år. 

Mary Cordts döptes i Västanfors kyrka den 24 april. Till vardags jobbar Mary som 
resurs i en lågstadieklass på församlingens friskola Lindgårdsskolan. 

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson



D-Det här är det bästa kök jag jobbat i, säger 
Anna, och det är fantastiskt kul att få jobba 
tillsammans med min kock-kollega Anna 
Thorell. Det är så omväxlande eftersom vi 
lagar mat både åt barnen, till konferenser 
och fester. 
  I köket på Lindgården lagas maten till 
barnen på förskolan Linden och eleverna 
på Lindgårdsskolan. Varje vardag lagas 
och serveras dessutom dagens lunch till ett 
drygt hundratal matgäster. Mat, fika och 
smörgåstårtor ordnas till konferensgäster 
och minnesstunder efter begravningar. 
När någon har bokat födelsedags- eller 
bröllopsfest så lagar Lindgårdens kockar 
även festmaten. Det händer ofta att kunder 
beställer catering från Lindgårdens kök, 
och även då är det förstås kockarna som 
lagar maten. 

God stämning bland personalen
Stämningen bland hela personalen i köket 
är god och det ger avtryck i atmosfären 
för Lindgårdens matgäster. Personalen är 
alltid glad och trevlig mot gästerna. De 
är kreativa tillsammans och inspirerar 
varandra.
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Vem är du?
Anna Löfqvist
kock
Anna Löfqvist jobbar som kock i 
köket på Lindgården. Hon började 
som timanställd för två somrar sedan 
när köket behövde förstärkning, och 
nu har hon en tillsvidareanställning.

Köpte OK-baren efter gymnasiet
Anna gick hotell- och restaurang-
utbildningen på gymnasiet och jobbade 
samtidigt extra på Culinar, som hade 
samma ägare som OK-baren. Anna hade 
modet att köpa OK-baren (som nu heter US-
pizza) direkt efter gymnasiet. När hon blev 
gravid för 22 år sedan sålde hon igen och 
har under åren jobbat i flera restaurangkök 
i Fagersta, bland annat Götvändaren och 
Paddy Svensson (Två rum och kök). Rollen 
som hemkunskapslärare på Risbroskolan 
har hon också provat. Sedan ett par år 
tillbaka äger och driver hon Hamnkrogen 
tillsammans med kollegan Jonas Fredsvik, 
och eftersom den är öppen bara under 
sommarsäsongen så kan Anna kombinera 
sina två jobb. Hon kommer att vara 
tjänstledig från Lindgårdens kök under en 
månad för att jobba på Hamnkrogen, där 
hon även jobbar under sin semester.

 Det blir inte så mycket fritid för 
Anna som tycker så mycket om att 
laga mat och att träffa människor. 
-Jag älskar ju mitt jobb! Och så har jag 
börjat spela paddel, kommer hon på.

Anna växte upp i Norberg och berättar att 
hon som liten tillbringade mycket tid med 
sin farmor som ursprungligen kom från 
Finland. Anna följde ofta med sin farmor 
till stugan i Finland på somrarna. Farmor 
Josefina Holmlund var frireligiös och Anna 
var med i kyrkan varje söndag.

Döptes en dag på jobbet
Annas föräldrar är inte längre i livet, så hon 
kan inte fråga dem varför hon inte blev döpt 
som liten, trots att hennes syskon döptes. 
För några veckor sedan fick Anna chansen 
att bli döpt på jobbet i samband med en 
samling för personalen, och hon tackade ja 
till det speciella erbjudandet. Det blev ett 
enkelt dop i den stora salen Hjortronmyren 
på Lindgården med arbetskamraterna 
samlade. Två av de närmaste kollegorna 
ställde upp som faddrar. Anna hade valt en 
av psalmerna som alla sjöng tillsammans. 
-Jag var jättenervös innan för jag tycker 
inte om att stå framför folk, men det blev 
jättebra och det var roligt att alla ställde 
upp. Nu är jag döpt och det är inte så stor 
skillnad mot tidigare, men det känns bra, 
tycker Anna.

Cecilia Kjellin Eriksson

Foto: Privat
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För 15 år sedan startade Ing-Marie Carlsson 
företaget Klivet. Då var verksamheten 
inriktad på att ge långtidsarbetslösa 
personer en möjlighet att komma tillbaka 
till arbetslivet. När hon några år senare 
blev erbjuden att ta över en viss del av 
Samhalls* verksamhet med städning åt 
privatpersoner, så kändes det naturligt 
att fortsätta med företagsnamnet Klivet, 
även om verksamheten delvis ändrade 
inriktning. Även Samhall jobbar nämligen 
med att slussa människor ut i arbetslivet. 
Ing-Marie tog helt enkelt över några i 
personalen från Samhall för att sköta 
regelbunden städning åt sjutton privata 
kunder. 
-Jag hade nog inte tänkt mig att starta 
en städfirma men intresset för städning 
hade jag sedan tidigare, och det är så kul 
att jobba med alla möten med människor, 
tycker Ing-Marie. 

  ”Klivet AB - Service för livskvalitet” 
erbjuder städning åt privatpersoner och 
företag. De åtar sig också flyttstädning 
och tömning av bostäder efter dödsfall. 
Även tjänster som trädgårdsskötsel, 
gräsklippning och snöskottning kan 
privatpersoner köpa från Klivet. 
Kunderna finns i norra länsdelen, 
Hallstahammar och Surahammar och 
planerar för att utvidga även i Västerås.  

Matchar personal och kund  
Ing-Marie försöker så långt det är möjligt 
att matcha kund och den anställde från 
Klivet, för hon tror att resultatet blir 
bättre då. Det är lättare för den anställde 
att göra ett bra jobb om man känner att 
man kommer bra överens med den man 
ska hjälpa. Kvalitén i själva mötet blir 
också bättre, och det är en viktig aspekt.  

- Vi är många gånger ett komplement till 
hemtjänsten. Vi blir en rutin i vardagen för 
många, och eftersom det är samma person 
som kommer vid varje städtillfälle så kan 
mötet utvecklas. Det är själva drivkraften i 
det vi gör, förklarar hon. 

RUT-avdrag ger möjligheter
En del av Klivets kunder är stressade 
barnfamiljer som vill ha det perfekta 
hemmet. Genom skatteavdraget RUT** 
har det blivit accepterat att betala för 
städtjänster och statusen på städjobb har 
höjts. Ing-Marie är medveten om att det 
finns många synpunkter på RUT-avdraget, 
men kan själv se flera fördelar med det.  
-Människor som annars inte skulle ha råd 
med städhjälp, till exempel barnfamiljer, 
har nu råd att ta hjälp med det. Fler får 
jobb och svarta jobb blir vita, hävdar hon.  

Har jobbat med personalfrågor
Med bakgrund som personalvetare i några 
närliggande kommuner har Ing-Marie 
med sig både kunskap och engagemang för 
personalfrågor. För henne är det viktigt 
att de som jobbar i hennes företag får en 
bra grund i arbetslivet och får möjlighet 
att ta ett ökande ansvar för planering och 
genomförande av sina arbetsuppgifter. 85% 
av de som får anställning i Klivet kommer 
från arbetslöshet. Den som jobbar i Klivet 
måste vara självständig och klara att ta 
ansvar, eftersom varje anställd kan behöva 
åka ensam ut till kunder för att städa 
eller utföra trädgårdsskötsel. I lokalerna 
i Fagersta finns bilar och städutrustning 
som de anställda ska ha med sig ut på sina 
uppdrag. Körkort och att kunna förstå 
och prata svenska är en förutsättning för 
jobbet. Ing-Marie har daglig kontakt med 
sina medarbetare via det digitala personal- 
och schemaläggningssystemet och på 
telefon när det behövs. En gång varannan 
vecka träffas de på kontoret i Halvarsviken 
för gemensamma möten och utbildning. 

Utvecklar en ny app
Under åren som arbetsgivare har Ing-
Marie sett behovet av rutiner och system 

för olika typer av personalfrågor. Eftersom 
företagets säte och kontor ligger på 
landsbydgen så var Ing-Marie av praktiska 
skäl tidig med att använda digitala system 
för till exempel schemaläggning. Det har 
hon stor nytta av under coronapandemin 
när många rutiner och möten sker digitalt. 
Hon är en person med många järn i elden 
som vill att det hela tiden ska hända något, 
och nu håller hon på och utvecklar en app 
kring personalfrågor, som hon planerar att 
sälja till andra mindre företag inom samma 
näringsgren. Appen är en introduktions- 
och kvalitetssäkringsutbildning. 2020 fick 
Ing-Marie utmärkelsen ”Årets innovatör” 
från Företagarna i Fagersta för sitt arbete 
med appen.
  
-Min devis är behov – möjlighet. När 
jag ser ett behov försöker jag också hitta 
möjligheter att göra något åt behovet. 
Jag har mycket i huvudet och jobbar 
snabbt. Jag vill att saker ska hända. Jag 
trivs med det jag gör och skulle inte 
vilja vara anställd, funderar Ing-Marie.  

Pandemin påverkar verksamheten
Coronapandemin påverkar uppdrag  
och ekonomi Självklart har Klivets 
verksamhet påverkats av coronapandemin. 
Under våren 2020 när det började komma 
restriktioner och rekommendationer 
kring hygienrutiner med mera, så var 
det många av ”sällankunderna” som sa 
upp sina avtal med Klivet, medan de 
äldre kunderna som har städning oftare 
valde att ha kvar städningen. Det tyder 
på att det är bra kvalitet på tjänsten och i 
mötet med kunderna, menar Ing-Marie.  
-Förra våren var jag väl förberedd för 
det ökade tryck på våra städtjänster 
som brukar komma på våren, men det 
blev inte alls som jag hade trott. Jag 
upplever att jag ständigt befinner mig 
i ett stabilt kaos, skrattar Ing-Marie. 
Nu har de flesta ”sällankunderna” 
kommit tillbaka och en del av de nya 
hygienrutinerna, som skyddar både 
personal och kunder från olika typer 
av smitta har kommit för att stanna.  

Ing-Marie tog klivet och blev egen företagare
Ing-Marie Carlsson är en små-
företagare på landsbygden som 
vågar utöka och utveckla. Hon driver 
ett företag med serviceinriktning 
och har grundinställningen att 
hennes personal ska få möjlighet 
till personlig utveckling.
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-Jag har vuxit upp på landet och familjen 
var företagare; pappa var bonde och 
mamma drev en cateringfirma, så jag har 
företagarandan med mig i blodet. För mig 
är det ett sätt att leva, det här med att bo på 
landet och driva ett företag härifrån. Efter 
att jag träffade Anders och vi bildade familj 
här i Halvarsviken, så är det självklart 
för mig att utgå från den här platsen, 
som också har en spännande historia.  
Ing-Marie berättar om bröderna 
Anders och Olle Olssons bondgård där 
verksamheten har förändrats genom åren. 
Numera finns inte lika många kor på 
gården, men istället finns logi för familjer 
som vill komma och bo på lantgård.  

Retrohörnan
Under hösten 2020 tog Ing-Marie över 
second hand-butiken Hörnan i centrala 
Fagersta tillsammans med Karola Koski 
och dottern Ulrika Olsson. Nu heter 
butiken Retrohörnan och drivs som en 
ekonomisk förening. Steget mellan Klivet 
och en second hand-butik är inte så långt. 
När Klivet tömmer dödsbon behöver de 
någonstans att lämna till exempel möbler, 
och det har de kunnat göra på Hörnan. 
När den tidigare ägaren skulle lägga ned 
verksamheten uppstod ett behov och en 
möjlighet att ta över, i nära samarbete med 
Klivet. 

  Just nu har man öppet tre dagar i 
veckan samtidigt som renovering av 
den inköpta lokalen pågår. Ett enkelt 
kafé finns i butiken där man även säljer 
begagnade kläder, möbler, husgeråd med 
mera. Längre fram kommer man att ha 
öppet även på lördagar och kanske kan 
det bli en uteservering om tillstånd ges.  
-På sikt finns även tankar på att 
kunna ordna kurser i till exempel 
möbelrenovering eller att laga kläder, sånt 
som har anknytning till det som lämnas in 
till affären. Vi planerar för kursverksamhet 
i samarbete med något studieförbund. Det 
kan bli en bra arbetsplats för personer 
som behöver arbetsträning. Det är också 
roligt att kunna fortsätta med att hålla 
den mötesplats öppen, som Hörnan blivit 

för många daglediga i Fagersta. Vi har fått 
mycket positiv feedback och det är väldigt 
roligt att få höra alla glada tillrop! tycker 
Ing-Marie. 

Sång, texter och kyrkopolitik 
Trots att Ing-Marie ofta har långa 
arbetsdagar så hinner hon ibland med att 
ägna sig åt skrivande. Hon går just nu en 
skrivarkurs på distans en gång i veckan där 
hon får tips och inspiration kring att skapa 
texter. Hon skriver en berättelse om en 
mycket gammal ros som finns i trädgården 
på gården i Halvarsviken. Berättelsen om 
rosens resa och långa liv blir samtidigt en 
släktkrönika.

Att sjunga i Kyrkokören är ett annat 
fritidsintresse som Ing-Marie gärna 
fortsätter med. Som förtroendevald i 
Kyrkofullmäktige vill Ing-Marie vara 
med och påverka Västanfors Västervåla 
församlings arbete. Hon ställer upp på 
listan för Partipolitiskt obundna i Svenska 
kyrkan (PoSk) ytterligare en mandatperiod 
i samband med höstens kyrkoval.

Tillsammans med Karola Koski driver Ing-Marie Carlsson second 
hand-butiken Retrohörnan i Fagersta sedan årsskiftet.

Ing-Marie Carlsson vid företaget 
Klivets kontor i Halvarsviken.

*Samhall är Sveriges största serviceleverantör 
med ett uppdrag om att sätta personer med 
funktionsnedsättning i arbete. Uppdraget 
innebär att utveckla medarbetare genom arbete.  
Källa: www.samhall.se

RUT **(Rengöring, Underhåll och Tvätt) 
är en reform som möjliggör skatteavdrag 
på hushållsnära tjänster i Sverige. Källa: 
Wikipedia

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson
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Vill du hyra Lindhallen?

Församlingens nya idrottshall på Kyrkvägen i Fagersta är 
färdigbyggd. Lindhallen byggdes 2019-2020 i första hand för 
att församlingens friskola Lindgårdsskolan behövde fler under-
visningslokaler. Sporthallen har fullstora mått med sina 1000 
kvadratmeter. Hela byggnaden är 2400 kvadratmeter stor och 
rymmer utöver själva idrottshallen även omkädningsrum, under-
visningslokaler och ett mindre kafé.

  Lindgårdsskolans elever har idrottsundervisning i Lindhal-
len dagtid på vardagar, och när hallen är ledig på vardagkvällar, 
helger och skollov kan föreningar och privatpersoner hyra hela 
eller delar av hallen.  

I Lindhallen finns redskap och utrustning för:
• inomhusfotboll (handbollsmål)
•  handboll (fullstor samt 2 miniplaner)
• innebandy
• volleyboll
• tennis
• bordtennis (2 bord)
• basket (4 miniplaner)
• badminton (4 planer)
• redskapsgymnastik
• dans (väggspeglar finns)
• klättring (liten klätterställning och nät finns)

  Information om priser och förhållningsregler finns på hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/vastanfors
  Om du vill hyra Lindhallen kontaktar du expeditionen 
på Lindgården tel 0223-434 07 (eller 434 00 vxl) eller  
epost: bokning@lindgardenkonferens.se

Föreningar och privatpersoner har nu möjlighet 
att hyra Lindhallen på kvällar och helger. Händer på 

Lindgården 

i sommar
Sommarbingo
Torsdagkvällar i juli kl 16.30-20 
Välkommen att äta eller fika från kl 16.30. 
Bingospelet börjar kl 18. Serveringen är öppen 
kl 16-20. Vid vackert väder sitter vi ute. 
Aktiviteten är ett samarbete med PRO, som 
sköter bingospelet, och är öppet för alla.
 

Picknick i gröngräset
Söndagsnöje i juli kl 14-20 
Hämta en picknicklåda från köket och avnjut den 
i gröngräset på Lindgårdens baksida eller ta med 
den hem till trädgården. Ta med en filt och njut 
av god mat i gott sällskap. Du kanske till och med 
vill passa på att ta ett dopp vid vår badplats vid 
Kratten. Picknickmat, dryck och glass finns att 
köpa (vi har fullständiga rättigheter).  
Om du vill vara riktigt säker på att få en låda så 
förbokar du på tel 073-558 34 20.

Dagens lunch
serveras varje vardag kl 11.30-13.30 
på Lindgården hela sommaren. Pris 110 kr. 

Brukskyrkans kafé
är öppet måndag-fredag kl 10-16 
Smörgåsar, glass och hembakat fikabröd. Sitt 
gärna och fika på vår uteservering i sommarsköna 
Vilheminaparken. 
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Hurtbullar som värnar gemenskapen

Lennart Lindeskär är en av gubbarna i 
gänget som har promenerat tillsammans 
varje vecka i mer än tio år.
-Jag går härifrån med en go´ känsla, det 
sociala är det viktiga. Man är liksom 
tvingad att hänga med i det höga tempot 
när vi går annars kanske man missar 
något av samtalet, skrattar Lennart, som 
tycker att Lindgården är en bra plats.  
-Personalen är sagolikt bra. De är glada 
och pigga och gör goda mackor, och så är 
det gott om plats i lokalerna här.

Fikar efter promenaden
Tidigare avslutade de varje promenad med 
fika på Västanfors hembygdsgård, men 
eftersom det varit stängt där till följd av 
coronapandemin så har de fått hitta ett 
nytt ställe där de kan köpa kaffe och prata 
en stund. Under sommaren gjorde de så 
att de köpte korv på macken i Västanfors 
och gick sen och satte sig i utemöblerna 
vid hembygdsgården. För det är inte bara 
motionen som är poängen. Lika viktig 
är den sociala samvaron, framhåller  
Pelle Georgsson.
-KASAM betyder ”känsla av sammanhang” 
och det här går i den andan. Det är social 
gemenskap som vi behöver i livet. Jag ser 
fram emot det här redan kvällen innan.

Motar bort krämpor
Ytterligare en aspekt är den 
hälsobefrämjande delen. Alla har sina 
krämpor redan nu och de fundera hur det 
kommer att vara om tio år. De försöker att 

Varje tisdag och torsdag morgon 
ger de sig iväg ut på en rejäl 
promenad. De träffas vid Servus 
och väljer sedan en slinga som 
tar en dryg timme. De går i 
friskt tempo och så avslutar de 
med kaffe och en god smörgås 
på Lindgården. 

om inte undvika så i alla falla skjuta fram 
de kroppsliga ålderskrämporna genom 
den här regelbundna vardagsmotionen.

Pratar om allt möjligt
Stämningen är glad och uppsluppen  
vid fikat efter promenaden. Man pratar 
skämtsamt om allt från teknik och politik 
till mediciner, sovrumstemperatur och 
TV-program. De flesta i gruppen känner 
varandra sedan länge och umgås ofta. 
Några har arbetat tillsammans, andra är 
grannar och några är Odd fellow-bröder. 
  Tidigare träffades gubbarna på 
gymmet i Fagerstahallen på tisdagar och 
promenerade på torsdagar, men eftersom 
gymmet varit stängt under en tid har man 
valt att promenera två gånger i veckan. Det 
hela började egentligen med att några av 
gubbarnas respektive ordnade en grupp 
för damer som gymmade tillsammans, 
och då blev gubbarna lite avundsjuka och 
startade en egen grupp, och sen har det 

liksom bara fortsatt. De flesta har varit 
med länge och några rookies har kommit 
med på senare år. 

Vardagsmotionen är viktigast
Flera i gruppen har tidigare i livet varit 
tävlingsidrottare, medan andra har 
valt att motionera bara för att må bra. 
Nils promenerar sex dagar i veckan och 
på sommaren åker han cykel. Hasse har 
motionerat på olika sätt under hela livet. 
Åke har sprungit både maratonlopp 
och Göteborgsvarvet och Pelle har 8,7 
kilo medaljer från olika lopp. Men de 
är överens om att det inte behöver vara 
märkvärdigt eller idrott på elitnivå, 
det är vardagsmotionen som är viktig.  
Taisto, som är äldst i gänget och har 
problem med ett knä, brukar välja att vara 
med delar av promenaden och sedan passa 
på att fika tillsammans med de andra för 
att inte gå miste om samvaron. 

Text och foto:  Cecilia Kjellin Eriksson
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Här kan du läsa ett kort referat av 
föredraget, som hade fokus på grooming 
och sugardating, men Anna började med att 
berätta om människohandel, prostitution 
och pornografi, eftersom de olika delarna 
hänger ihop. (Se faktarutorna härintill.) 
Allt fler börjar titta på porr i tidig ålder 
och det påverkar bilden av sexualiteten 
och synen på andra människor. Dagens 
pornografi är mycket våldsam.

Grooming
Internetrelaterade sexualbrott ökar i 
Sverige. Grooming är ett av dessa brott 
och innebär att en vuxen tar kontakt 
med barn under 15 år i sexuellt syfte. Så 
gott som alla unga tjejer kommer någon 
gång i kontakt med en liknande situation 
på internet. Någon utnyttjar en annan 
person via webbkamera eller mobil, eller 
för att stämma möte med någon. Ofta 
är det en äldre man som utger sig för att 
vara en kompis på nätet och inleder en 
konversation med en ung tjej (eller en ung 
kille) och låtsas vara i samma ålder och ha 
samma intressen. Det börjar vänskapligt 
och utvecklas till en osund relation där 
mannen manipulerar flickan att klä av sig 
och utföra sexuella handlingar på sig själv 
framför webbkameran fast hon egentligen 
inte vill. Förövaren filmar eller fotograferar 
och får på så sätt en hållhake på flickan som 
tvingas utföra mer avancerade handlingar, 
kanske till och med att träffas fysiskt. Om 
hon inte vill gå med på att göra det som 
mannen uppmanar henne till kan han hota 
med att skicka bilderna till en förälder eller 
till alla på flickans skola. 

  Förövaren kan agera till exempel 
genom att bygga upp ett förtroende 
eller genom att systematiskt bryta ner 
offret och skuldbelägga barnet. Genom 
att använda ett sexualiserat språk och 
visa pornografiskt material normaliserar 
förövaren det sexuella beteendet.

Sugardating
Sugardating är när en äldre man (det 
handlar oftast om män) har en sexuell 
relation med en ung kvinna (eller en 
ung man) och ger henne någon typ av 
ersättning för det. Sugardating är väldigt 
vanligt och blir alltmer accepterat i vårt 
samhälle. Unga i prostitution finns överallt.   
-Det uppfattas till och med som coolt 
bland ungdomar, berättar Anna och visar 
klatchiga annonser som förekommer på 
sociala medier där sugardating beskrivs 
som lyx och flärd. Det otäcka är att 
sexköpare som tidigare köpte sex av 
prostituerade börjar vända sig alltmer till 
unga tjejer på svenska gymnasieskolor, 
hävdar hon.
  Risken att drabbas av sexuellt överförbara 
sjukdomar är stor, och Anna varnar för att 
extremt våld kan förekomma när en ung 
tjej lockas att följa med till ett hotellrum, 
och konsekvenstänkandet hos de unga 
tjejerna finns inte. 
-Det är inte lyx och flärd. Det här är farligt! 
säger Anna upprört.
Om man som förälder eller skolpersonal 
ser att en ung tjej som inte borde ha råd 
med exklusiva kläder eller accessoarer 
plötsligt kommer med en dyr märkesväska 
måste man reagera och börja ställa frågor, 
menar hon. 

Vilka utsätts?
-Alla tjejer och killar kan råka ut för det 
här, men det finns några grupper som 
är särskilt utsatta, hävdar Anna och ger 
några exempel. Ofta är det personer med 
låg självkänsla, till exempel personer 
med intellektuell funktionsnedsättning 
och personer med psykisk ohälsa/
självskadebeteende. Hbtq-personer är en 
annan utsatt grupp, särskilt transpersoner 
där debutåldern är så låg som 12 år. Barn 
som rymt hemifrån eller från en institution 
ligger i riskzonen och de som tar till sex mot 
ersättning för att finansiera ett missbruk. 
Det finns farhågor om att sex mot ersättning 
och människohandel förekommer inom 
gruppen ensamkommande flyktingar, 
i synnerhet bland barn och unga som 
försvinner under asylprocessen. 

Varför?
Enligt en avhandling om sexuella 
övergrepp, som Anna hänvisar till i sitt 
föredrag, är behov av bekräftelse det 
vanligaste skälet till att unga personer 
säljer sex. Hälften av de tillfrågade svarar 
att de sålt sex som ett sätt att skada sig 
själva. En annan förklaring kan vara att 
man har materiella behov av till exempel 
pengar. Några, de flesta pojkar, har uppgett 
att det var roligt och spännande och att 
den som köpte sex var en jämnårig som de 
redan kände. Hälften av dem har sålt sex 
bara en gång.  

Var sker kontakten?
Nio av tio elvaåringar har en egen 
smartphone och hälften av alla femåringar 

Våga prata med ungdomar om
Anna Runesson är regionkoordinator mot prostitution 
och människohandel i Region Mitt. Anna är socionom 
och samarbetar med till exempel polis och socialtjänst 
i de här frågorna. Den 25 mars arrangerade Svenska 
kyrkan i Västerås ett webbinarium med Anna om 
människohandel, prostitution, pornografi, grooming 
och sugardating (sex mot ersättning). 

Foto: Camilla Cherry/Ikon
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har tillgång till en surfplatta. Vuxna 
tar kontakt med barn via chattar, 
kontaktsidor, sociala media som till 
exempel Kik och Instagram och även på 
spelsidor. Anna hävdar att kontakter sker 
överallt på internet, till exempel på sociala 
medier och onlinespel, även i spel för 
väldigt unga personer. Hon varnar för porr 
även på videokanalen youtube där vuxna 
män lätt och utstuderat kan locka in barn 
i grooming. 

Efterfrågan är en förutsättning
Det finns flera orsaker till att 
människohandel förekommer. Fattigdom 
är en av dem. En förutsättning är att det 
finns en efterfrågan och individer som är 
beredda att utnyttja människor i en svår 
och utsatt livssituation. Om ingen var villig 
att köpa sex så skulle det inte finnas någon 
prostitution.  

Vilka är förövarna?
Män i åldern 17-80 år köper sex och många 
av dem har även begått andra brott. Ofta är 
sexköparen missbrukare av porr och sex. 
En av tio svenska män kommer att köpa 
sex en eller flera gånger under sitt liv. Det 
förekommer att svenska män med fru och 
egna barn köper sex. En del gör det för att 
tillfredsställa ett sexuellt behov, men allra 
mest handlar det om makt och äganderätt, 
hävdar Anna. En vanlig inställning bland 
personer som köpt sex är att de har rätt 
till den kropp som de har betalat för. Det 
finns en vilja att äga och utnyttja en annan 
människa. 

Både män och kvinnor kan få hjälp
Sexmissbruk är ett stigmatiserat brott, 
men det finns hjälp att få för kvinnor som 
blivit indragna i prostitution, och det 
finns hjälp även för män som köpt sex. 
Anna Runesson nämner bland annat den 
rikstäckande organisationen MÄN som 
arbetar för jämställdhet och mot mäns 
våld. 

Fakta
Människohandel

• Människohandel är en 
handels-åtgärd med otill-
börliga medel (till exempel 
vilseledande utnyttjande) 
med ett särskilt syfte tex: 
-sexuella ändamål 
-avlägsnande av organ  
-krigstjänst 
-tvångsarbete 
-annan verksamhet som in-
nebär nödläge, tex tiggeri

• Ca 40 miljoner människor i 
världen beräknas vara ut-
satta för människohandel

• Människohandel räknas 
som världens tredje mest 
lönsamma brott efter 
handel med vapen och 
droger

• Mest barn och kvinnor 
från fattiga länder säljs 
till rika länder, men 
människohandel finns även 
i Sverige

• Människohandel är vår tids 
slaveri 

Pornografi
• 36% av allt material som 

finns på internet är por-
nografi

• En av fyra sökningar på 
internet handlar om porr

• Mest sökta åldern är 13 år 
• Snittåldern för att börja 

titta på porr är 11, 5 år
• 70% av 16-åriga killar ser 

porr varje vecka
• En av tre konsumerar mer 

porr än de själva vill
• Liksom i andra beroenden 

ökar stimulansnivån och 
man måste konsumera 
alltmer för att få sitt behov 
tillfredsställt

• Dagens pornografi är ex-
tremt våldsam

• Skadorna som kvinnor får 
inom pornografin är sam-
ma som inom prostitution

Källa: Anna Runessons webbinarium  
den 25 mars.

Misstänker du människohandel? 
Behöver du rådgöra? Vill du tipsa? 
Anna Runesson tel 021-39 14 96 
anna.runesson@vasteras.se  
Mia Westergren tel 010-567 58 31 
maria.westergren@polisen.se   
Hotline NMT tel 020-390 000  
Polis tel 114 14  
Akut tel 112

grooming och sugardating

Vad kan privatpersoner göra?
Anna Runesson arbetar tillsammans med 
en kvinnlig kollega dagligen med de här 
frågorna och är väldigt engagerad. Flera 
gånger under webbinariet återkommer 
hon till hur viktigt det är att prata med våra 
barn och ungdomar om de här sakerna.
 -Våga vara en jobbig vuxen som frågar ditt 
barn om hur det är på internet. Fråga vilka 
sajter och spel som ditt barn brukar vara på 
och besök dem du också, så att du vet vad det 
handlar om. Be sonen/dottern visa, för de 
är specialister. Ungdomar vill prata om det 
här och vi måste ta ett vuxenansvar. Fråga 
inte bara en gång utan om och om igen. 
Lyssna in ditt barns berättelse och försök 
att inte bli inte arg, uppmanar hon. Barn 
måste våga komma tillbaka och berätta när 
det händer saker där de kan råka illa ut.  
Anna menar att man ska börja prata om 
detta med barn på deras nivå redan i 
tidig ålder. Många barn har tillgång till 
en surfplatta från fem års ålder och de 
kommer att stöta på sånt här. 

-Köp inte sex! Se över dina egna 
värderingar i de här frågorna och våga säga 
ifrån när du hör att andra pratar om det. 
Reagera på ordval och uttryck i vardagen. 
Det ska vara lika naturligt att lära sina barn 
om människors lika värde som att lära 
dem att inte stjäla. Sprid kunskapen till 
vänner och andra i din närhet och ring och 
tipsa polisen om du ser något som verkar 
konstigt, är Anna Runessons uppmaning 
till oss alla.

Cecilia Kjellin Eriksson
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Jag fick ett mail från Frida Walter, författare och 
föreläsare om våld i nära relationer, där hon erbjuder oss 
i församlingen att köpa hennes bok ”Nu går jag - handbok   
för dig som ska lämna en destruktiv relation”.
  Frida Walter är utbildad forensisk undersköterska och 
jourkvinna med gedigen spetskunskap om våld i nära 
relationer. 
  Hennes handbok har ett smidigt format för att lätt kunna 
bäras med eller gömmas vid behov. Den är lättläst med  
information kring vad en misshandel är och innehåller tips 
och råd om vad som är bra att tänka på vid en frigörelse.
Frida Walter menar att förändringsarbete är svårt, skört 
och arbetsamt men med rätt verktyg, stöttning och 
hjälpinsatser är det fullt möjligt.
  Bokens syfte är att motivera, stötta och agera språngbräda 
för att kunna ta nästa steg. Handboken finns att köpa till 
inköpspris i Lindgårdens skåpshop där man själv swishar 
betalning. Vi har även exemplar för utlåning.

Birgitta Hellman, diakoniarbetare  
i Västanfors Västervåla församling

Nu går jag!
Boktips

-Det är viktigt att belysa detta ämne tidigt då barnen redan i väl-
digt tidig ålder kommer i kontakt med nätet. Det ger dem tillgång 
till hela världen, och hela världen får också tillgång till våra barn. 
Det är lika viktigt att bli nätsmart som att lära sig trafikvett. Vi 
skulle inte när vi kom till en storstad säga till våra barn; ”gå vart ni 
vill och prata med vem ni vill”. När vi träffar barn och pratar om 
kontakter på nätet så berättar flertalet att de blivit kontaktade av 
okända personer, hävdar Linda och Helena.

På Lindgårdsskolan jobbar Linda Gallon, skolsköterska, och 
Helena Chabbani, skolkurator, med frågor kring grooming, 
nätporr och sexting (att skicka texter, bilder eller filmer med 
sexuellt innehåll via mobilen) utifrån olika material. Tanken 
är att det framöver ska bli en röd tråd från förskoleklass till 
år 9 med stående ”lektioner” i ämnet.

Stopp min kropp på Lindgårdsskolan
Material för olika årskurser
År 1-3 Stopp min kropp som är ett material från Rädda barnen 
med ett nytt tema från i år om nätet. 
År 2-5 Nollan och nätet en serie böcker i tre delar av Caroline 
Engwall från Safe Selfie Academy. Diskussion med barnen.
År 4-9 Delbart ett utbildningsmaterial från polisen.
År 7-9 ett material från Reality Check som handlar om nätporr 
och des negativa effekter. Elever och personal har under termi-
nen tagit del av en föreläsning från materialet Nätsmart från 
Aktiv skola, som också  har bra utbildningsmaterial vad gäller 
både nätet, grooming och annat. Den föreläsningen finns även för 
personal, vårdnadshavare och föreningslivet. 
 
”Årshjulet” är under uppbyggnad och tanken med material i varje 
stadie fortsätter och kommer succesivt att byggas upp. 
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Ana-Mara Cuturic arbetar som specialpedagogassistent på Lindgårdsskolans 
högstadium på Sturevägen i Fagersta.

Lindgårdsskolan deltar i samarbete 
för ett tryggare Fagersta

Fagerstas två ICA-butiker, 
Fagersta kommun och Västanfors 
Västervåla församling har ingått en 
trygghetsöverenskommelse i sam-
verkan med polisen. 

ICA-handlare tog initiativet
Inititativet kommer från de lokala ICA-
handlarna Håkan Lundman och Stefan 
Barklund, som vill skapa en tryggare 
miljö för anställda och kunder runt 
ICA-butikerna i Fagersta. 
-Brott och otrygghet i och 
runt butiksmiljön är tyvärr ett 
återkommande problem vi som 
handlare har att hantera. Det vill vi 
motverka så att det alltid ska kännas 
tryggt att vistas i och omkring våra 
butiker, säger de i ett pressmedelande.

  Håkan Lundman på ICA Supemarket 
Fagersta berättar att snatterierna har 
ökat. Handlarna kan tänka sig att 
besöka skolor för att berätta om hur 
det är att driva en butik. De kommer 
också att erbjuda fler PRAO-platser 
och sommarjobb för ungdomar.
-Tanken är att vi ska lära känna 
varandra bättre, för vi tror att man inte 
busar med dem man känner, säger han 
på en pressträff den 29 april.
  Anställda ska få utbildning i hur man 
hanterar trakasserier och stök runt 
butiksmiljö, och under helgen den 1-2 

maj plockar ungdomar från Fagerstas 
idrottsföreningar skräp utanför 
butikerna.
-Ett tryggt område är ett rent område, 
hävdar Stefan Barklund på ICA 
Fontänen.

Tar otryggheten på allvar
Kommunstyrelsens ordförande 
Marino Wallsten är positiv till över-
enskommelsen och säger:
-Det är viktigt att vi tar otryggheten 
på allvar och tillsammans gör 
vad vi kan för att få människor 
att känna större trygghet. Vi ser 
det som en vidareutveckling 
av det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete som 
kommunen bedriver. Vi ser förstås 
gärna att fler dagligvaruhandlare 
ansluter till detta.

Kommunpolis Petronella Hjertqvist 
bekräftar att flera handlare är 
intresserade av att vara med i arbetet 
och säger att poliserna kommer att 
röra sig mer i och omkring alla affärer 
i Fagersta. 

Lättare att få PRAO-platser
Ana-Maria Cuturic, som arbetar på 
högstadiet i församlingens friskola 
Lindgårdsskolan, ser fram emot att det 
kan bli lättare för elever att få PRAO-
platser hos de lokala handlarna, och 
hoppas att de snabbare kontaktvägarna 
mellan skolan och butiksinnehavarna 
kan hjälpa till att ge skolan en bild av 
vad eleverna har för sig på rasterna 
när de inte är på skolgården. Besök 
av handlare i skolan kan ge elever bra 
information och inspiration, menar 
hon.

Cecilia Kjellin Eriksson

FFörsamlingens friskola 
Lindgårdsskolan är en 
av aktörerna i ett lokalt 
samarbete kring ett tryggare 
Fagersta.
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Ida Jäder, jurist

Fråga juristen

Sambo med hus och barn
Fråga:

Min sambo och jag har köpt ett hus 
tillsammans. Vi har ett gemensamt barn 
(inga andra barn finns). När vi köpte vårt 
hus betalade min sambo större delen av 
handpenningen, resterande lån står vi båda 
två på. Vad händer om vi separerar eller 
om en av oss avlider?
/JH

Svar: 

I Sambolagen finns regler som berör 
samboförhållandet. Där regleras att om 
någon av er dör eller om ni ska separera, 
kan ni begära en bodelning. I en bodelning 
mellan sambor kan enbart samboegendom 
ingå. Detta är bostad och bohag som 
införskaffats av någon av er sambor under 
samboförhållandet. Vem av er som har 
betalat spelar ingen roll, så länge det är 
bostad eller bohag som är avsett för ert 
gemensamma och huvudsakliga boende. 
Undantaget är om det finns enskild 
egendom vilket inte ingår i en bodelning. 
Samboegendomen ska vid en bodelning 
mellan er (pga. separation eller dödsfall) 
delas lika. Bostad och bohag som ni hade 
innan ni blev sambor ingår inte i en 
bodelning.

Du skriver att din sambo har betalat större 
delen av handpenningen på huset, vilket 
innebär att hen betalat mer än du på huset. 
Eftersom ni har köpt det för att bo där 
tillsammans utgör huset samboegendom. 
Vid en bodelning mellan er så ska huset 
delas lika mellan er. Om ni inte vill att 
det ska vara en likadelning av huset vid 
en bodelning kan ni skriva ett samboavtal 
där ni avtalar bort denna likadelning. För 
att den sambo som betalat en större del 
av handpenningen ska få tillbaka detta, 
behöver även ett skuldebrev skrivas. 
Ett samboavtal kan jämföras med ett 
äktenskapsförord mellan makar.  

  Om en bodelning mellan sambor sker på 
grund av dödsfall ger Sambolagen ett visst 
extra skydd till den efterlevande sambon 
och ger denne en rätt att vid bodelningen 
behålla samboegendom till ett värde av två 
basbelopp (95 200 kr för år 2021), inklusive 
sin egen andel.  Resterande egendom 
efter den avlidne sambon tillfaller dennes 
arvingar, i detta fall ert gemensamma barn. 
Om barnet är under 18 år måste en god 
man utses av överförmyndarnämnden i din 
kommun för att företräda och tillvarata ert 
barns rätt som aktualiseras i samband med 
den ene förälderns död. Det innebär således 
att den efterlevande sambon/föräldern 
inte får företräda det minderåriga barnet 

vid boutredning och bouppteckning. Vill 
den efterlevande sambon bo kvar i huset, 
och värdet överstiger två basbelopp, kan 
den efterlevande sambon vara tvungen 
att lösa ut det gemensamma barnet för att 
bo kvar i huset. Här kan ett testamente i 
kombination med en livförsäkring med 
förmånstagarförordnande vara en lösning 
för er. Det ni måste komma ihåg är att så 
länge ni är sambor har det gemensamma 
barnet en rätt att få ut sin laglott, detta kan 
inte testamenteras bort. 

  Om ni istället gifter er är utgångspunkten 
att all er egendom är giftorättsgods och kan 
ingå i en bodelning mellan er. Undantaget 
är om det finns enskild egendom vilket 
inte ingår i en bodelning. När ena maken 
avlider ärver den efterlevande maken all 
egendom och det gemensamma barnet får 
vänta på sitt arv tills båda föräldrarna är 
avlidna. 
  Jag skulle rekommendera er att, om ni inte 
i ert fall gifter er, ta kontakt med en jurist 
för att se över er situation och upprätta de 
handlingar som ni behöver. Det kan vara 
en bra försäkring för framtiden.
/Ida Jäder, Jurist

Kyrkans Juridiska Byrå tel 0223-434 76 
För tidsbokning kontakta sekreterare 
Maria Ulestig Eriksson kl 8-12.



17

Information från kyrkogården

Säkring av gravstenar
Under försommaren kommer 
gravstenssäkring att genomföras 
på kyrkogårdarna i Västanfors 
och Västervåla. 

  Västanfors Västervåla församling är 
ansvarig för att kontrollera att grav-
stenarna på kyrkogårdarna är säkert 
monterade. Det är gravrättsinneha-
varens ansvar att hålla gravplatsen i 
ordnat och värdigt skick, vilket om-
fattar att gravstenen inte utgör något 
hot mot arbetsmiljö eller säkerhet på 
gravplatsen.
  Centrala gravvårdskommittén, 
Svenska kyrkans arbetsgivarorga-
nisation och Sveriges lantbruks-
universitet har tagit fram nationella 
riktlinjer för vilken belastning en 
gravsten ska klara.

En sten som är 30 cm eller högre 
ska klara ett drag/tryckbelastning 
på 35 kg. En sten som inte klarar 
den belastningen riskerar att välta 
och skada personal, allmänhet och 
egendom. Dessutom finns risk för att 
gravstenen går sönder om den faller. 

Vi kommer att kontrollera gravste-
narna med hjälp av en fjädervåg. De 
stenar som inte klarar en belastning 
på 35 kg behöver säkras. Kontakta 
kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-
434 50 om du är gravrättsinnehavare 
och har frågor kring detta.

Skötsel med planteringGrav med enbart grundskötsel

På kyrkogårdarna i Sverige finns olika alternativ för gravsättning och olika al-
ternativ för hur graven sköts. Man kan välja att sköta graven själv eller betala för 
tjänsten. I Västanfors Västervåla församling gäller följande:

Grundskötsel innebär att kyrkogårdens personal klipper gräs på graven och 
trimmar runt gravstenen. Rätning av gravsten vid behov ingår också i grund-
skötsel. Det finns ingen rabatt på graven när man valt alternativet grundskötsel, 
så man kan inte själv plantera blommor på graven men det går bra att smycka 
med snittblommor och ljus. 

Skötsel med plantering innebär att kyrkogårdens personal klipper gräs på 
graven och trimmar runt gravstenen. Rätning av gravsten vid behov ingår också 
(samma som i grundskötsel.) Dessutom finns en rabatt på graven där kyrkogår-
dens personal planterar blommor två gånger om året.  

  1) Vårplantering med penséer görs före första maj. 

  2) Plantering av sommarblommor ska vara klar före midsommar.

Man kan välja att sköta graven själv och då betalar man inte någon avgift för 
gravskötsel, men man har ansvar för att graven är vårdad. Kyrkogårdens per-
sonal trimmar inte gräset runt grav och gravsten och därför behöver man själv 
klippa gräset där. Det går bra att göra med en medhavd sax.

Kontakta gärna kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50 om du har frågor om 
gravskötsel eller olika alternativ för gravsättning.

Vad ingår i tjänsterna för gravskötsel?
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Församlingsnytt

Församlingsresa till 
Stjernsunds slott
Församlingsresa den 29 augusti. Temat denna söndag är 
”medmänniskan” och den skulle vi vilja dela med våra med-
människor genom att resa tillsammans i ett slottstema.
Vi stannar till på Örebro slott för en fikapaus och därefter 
går färden vidare till Askersund där vi startar med en kort 
andakt i kyrkan. Tid finns sedan för ett besök på choklad-
fabriken och promenad till hamnen/centrum . Därefter 
intar vi lunch på hembygdsgården innan vi åker vidare till 
Stjernsunds slott där vi får en guidad visning.

Program 29 augusti
kl. 08.00 Avresa från Lindgården, via Järnvägsstationen 
kl.08.05 Bergslagssjukhusets entré  
kl.08.10 busshållplatsen vid Lidl.
kl. 09.30 Fikapaus på Örebro slott, Lilla Annas Café
kl. 10.30 Avresa till Askersund
kl. 12.00 Lunch på Askersunds Hembygdsgård
kl.13.45 Avresa till Stjernsunds slott.
kl. 15.00 Guidad visning på slottet.
kl.16.15 Hemresa

Reseledare: Birgitta Hellman, diakoniarbetare  
och Li Lundberg, präst.
Kostnad: 300 kronor som betalas kontant på bussen.
Anmälan: Välkommen att anmäla dig till församlingsexpe-
ditionen på Lindgården, tel 0223-434 00 senast den 18/8.

6 juli

13 juli

20 juli

27 juli

3 augusti

10 augusti

17 augusti

Musik i Sommarkväll
Västervåla kyrka tisdagar kl 19. Fri entré

Stockholm Jazz Strings 
Terese Lien Evenstad - violin 
Gaianeh Pilossian - violin 
Ester Forsberg - altviolin 
Svante Söderqvist - cello

Nordic Light Duo. Sagolikt 
Romansafton inspirerad av  
Elsa Beskows sagor och målningar.     
Josefine Andersson - mezzosopran 
Daniel Beskow - piano

Blåskvintett ur  
Bergslagens Kammarsymfoniker

Johannes Kotschy - sång 
Eldar Levgran - piano

Meta Roos - sång 
Jan Ottesen - gitarr 
Per V. Johansson - kontrabas

Mo´s Granted 
Imogen Grant - sång, ukulele 
Jan-Olof Jonsson - gitarr 
Gustav Jonsson - mandolin 
Kenneth Kjellgren - banjo 
Peter Cedermark - kontrabas

Amanda Zedwik - saxofon, sång 
Kjell Fernström - piano

Smörgås från Lindgårdens kök 
Beställ en matig smörgås från Lindgårdens kök 
som du kan hämta efter konserten i kyrkan. 
Ring 0223-434 00 senast kl 12 aktuell dag. 
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Ansvarig utgivare: Henrik Rydberg, tel  0223-434 10.   
Redaktör: Cecilia Kjellin Eriksson, tel 434 06.  Tryck: PRIMAtryck, 
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www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Församlingsnytt

Sommarens 
gudstjänster
Midsommardagen lördag 26/6 kl 11 Gudstjänst på 
Västervåla hembygdsgård. Medtag kaffekorg.  
Söndag 27/6 kl 18 Gudstjänst på Lindgårdens ute-
plats (inne om det regnar). Petra Westelindh, flöjt.
Söndag 11/7 kl 14 Bygudstjänst i Odensnäs träd-
gård/veranda. Kyrkkaffe serveras. 
Söndag 25/7 kl 11 Gudstjänst på Västervåla hem-
bygdsgård (inne om det regnar). Medtag kaffekorg. 
Söndag 8/8 kl 11 Bygudstjänst i Djupnäs. Kyrkkaffe 
serveras. 
Söndag 22/8 kl 18 Gudstjänst på Lindgårdens ute-
plats (inne om det regnar).
Söndag 5/9 kl 18 Gudstjänst på Lindgårdens ute-
plats (inne om det regnar).
Måndag 6/9 kl 14 Måndagsträff med andakt och fika  
i Västervåla sockenstuga. 
Söndag 19/9 kl 15 Gudstjänst i Västanfors kyrka. 
Söndag 3/10 kl 11 Högmässa i Västanfors kyrka.
Måndag 4/10 kl 14 Måndagsträff med andakt och 
fika i Västervåla sockenstuga.  
Söndag 10/10 kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors 
kyrka. 

Söndagar kl 15 Gudstjänst i Brukskyrkan med 
kyrkkaffe varannan söndag den 20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 
15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10. 

Mer information om gudstjänster finns på församlingens 
hemsida och i predikoturen i Fagersta-Posten.

Nästa tidning
Nästa nummer av församlingstidningen Mitt i livet kommer 
ut den 5 september inför höstens kyrkoval. Hör av dig till 
redaktören om du inte får någon tidning.

Lyssna, reflektera, njut...
Den 13 september startar en ny träffpunkt för daglediga 
vuxna på Lindgården. Det är diakoniarbetare Birgitta Hell-
man som varannan måndag ordnar en skön start på veckan 
med högläsning ur Charlotte Frycklunds bok ”Bibelns kvin-
nor”. Det blir tid för reflektioner kring texten och stunden 
avslutas med att man lyssnar på ett musikstycke.  
  Varannan måndag kl 10-11 på Lindgården (lokal: Viken)  
med start den 13/9. 
Kom när det passar, ingen föranmälan behövs.  
Frågor? Kontakta Birgitta Hellman, tel 0223-434 11,  
epost: birgitta.hellman@svenskakyrkan.se

Plats finns till blivande år 1
Det finns fortfarande några platser till blivande år 1  
på Lindgårdsskolan inför höstterminen 2021.
  Ansök om plats på Lindgårdsskolans hemsida  
www.lindgardsskolan.se eller kontakta 
skolexpeditionen Helen Carlbom tel 0223-434 49  
epost: helen.carlbom@lindgardsskolan.se
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