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Ett obehagligt möte på hösten 2008 mellan kommunens
utsände och Malmköpingsbor gav startgnistan till ett
omfattande projekt om ortsutveckling i Flens kommun.
Ett år senare var projektet
Färdplan Flen i gång. Det innefattar alla åtta kommundelarna och pågår i tio års tid.

— Kommunens utsände ställdes mot väggen av Malmköpingsborna. Det var inget roligt
möte. Men det resulterade i
detta, berättade planingenjören
Hans-Erik Eriksson på det första stormötet i Hälleforsnäs i
början av april.
Många har flyttat från kommunen, industrier lagts ner och
många av de som är kvar storhandlar på omgivande större
orter i stället för på hemmaplan.
Det finns ingen större stolthet
för den egna bygden.

Ska leda till ökad trivsel

Hösten 2009, efter initiativ av
kommunchefen Lars Rådh, beslutade kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige att starta
arbetet med projektet Färdplan
Flen. Projektet ska leda till ökad
trivsel och stolthet över bygden,
samt ökade möjligheter att delta
i och påverka besluten. Målet
med Färdplan Flen är att åstadkomma en mer positiv utveckling för hela kommunen.

Malmköping var först

Projektet startade i Malmköping, där framför allt ortens
handlare har bråkat med kommunen sedan köpingens norra
infart stängdes i samband med
invigningen av den nya förbifarten 2007. Ortsborna själva
har utformat en vision för
Malmköping och fått tycka till
och ge förslag till olika åtgärder
som ska göra Malmköping till
ett bättre ställe att bo i.
— Ett konkret resultat av diskussionerna med ortsborna var
att den norra infarten ska öppnas. Det har tagit tid att komma
överens med Trafikverket om
vem som ska stå för kostnaderna för underhållet av Landsvägsgatan, genomfartsleden

genom Malmköping, men nu
har vi avslutat förhandlingarna
och finansieringen är klar. Vi
har fått sju och en halv miljoner
kronor från Trafikverket att
rusta upp Landsvägsgatan,
säger Hans-Erik Eriksson nöjt.

Nu blev det vår tur

Projektet fortgår i Malmköping
och nu har man påbörjat projektet även i Sparreholm och Hälleforsnäs. I Sparreholm kallade
man ortsborna till ett första stormöte i januari och tillsammans
med Sparreholms bygderåd har
man lyckats sätta ihop fyra arbetsgrupper som ska jobba tillsammans med kommunens folk
med en handlingsplan för kommundelen.
I Hälleforsnäs har man precis
påbörjat prjoktet. Det första
stormötet, där alla Hälleforsnäsbor var inbjudna, ägde rum på
Bruksskolans matsal den 6 april.
Intresset för Färdplan Flen har
varit stort bland ortsborna.
Många på de mindre orterna
har känt att man ofta prioriterar
centralorten och samhällen vid

utkanterna utarmas. Hela 75
personer kom till det initierande
mötet i Sparreholm och ännu
fler till det första mötet i Hälleforsnäs. Cirka hälften av mötesdeltagarna var intresserade av
att jobba med projektet.
— Vi har många positiva erfarenheter från pilotprojektet i
Malmköping. Förståelsen mellan ortsborna och kommunen
stärks och samarbetsklimatet
blir bättre. Men vi har även fått
erfara att arbetet fortgår långsamt, det finns ingen budget
och det är svårt att se några synliga resultat av projektet på kort
sikt, säger Hans- Erik Eriksson.
— Man måste vara uthållig,
många frågor tar lång tid. Det
går snabbare när tjänstemännen
i sina kontor tar beslut på olika
saker som berör kommuninnevånarna, men resultatet blir
bättre om man diskuterar frågorna ordentligt med ortsborna
och de får själva vara med att
påverka, berättade kommunchefen Lars Rådh för Hälleforsnäsborna.
JARMO HAAPAMÄKI

Första hindret avklarat. Stormötet i Bruksskolans matsal i Hälleforsnäs, som var startskottet för Ortsutveckling Hälleforsnäs, en del av projektet Färdplan
Flen, var en succé. Cirka 80 personer kom till mötet och många av dem vill delta i projektarbetet även i fortsättningen. Kommunchefen Lars Rådh, projektledaren Karina Krogh och planingenjören Hans-Erik Eriksson berättade om projektet inför Hälleforsnäsborna.

M å n g a f ö r s l a g p å d e t f ö r s t a s to r m ö t e t
Vid stormötet på Bruksskoland matsal sattes åhörarna
direkt i arbete med projeket.
Ortsborna delades i grupper
som skulle göra en lista på
åtgärder som skulle utveckla
Hälleforsnäs.

Hur tycker ni att Hälleforsnäs
ska utvecklas över de kommande 5—10 åren? löd frågan.
Deltagarna delades in i tio
olika grupper och varje grupp
fick tilldelad blädderblockspapper och pennor och skrev
ner alla idéer och tankar som
kom fram under diskussionerna.
Efter en livlig diskussion i
grupperna fick deltagarna
prioritera mellan alla förslag
och idéer för att kunna skapa
en bild av de viktigaste frågorna.Varje grupp redovisade
sedan tre av förslagen som
hade blivit högst prioriterade.
Bland idéerna från ortsborna

fanns önskan att få fler butiker
till orten, ordna en skateboardramp och andra nya aktiviteter
för ungdomar, nya gång- och
cykelbanor i samhället och ett
promenadstråk runt Brukssjön.
En av grupperna poängterade
vikten för en välfungerande
mötesplats på orten (Folkets
hus) och att de äldre ska få bo
och äta gott. En annan vurmade för ett utvecklat konst-,
musik- och teaterutbud i Hälleforsnäs. En ytterligare kommentar var att bussförbindelserna mellan Hälleforsnäs,
Flen och Eskilstuna behöver
förbättras, särskilt på nattetid.

Kreativ stämning

Stämningen på stormötet i Hälleforsnäs var god och förslagen
många. Projektledaren Karina
Krogh var synnerligen nöjd
med det första mötet med Hälleforsnäsborna. Men det är
mycket kvar att göra. Arbetet

Tvångsstädning

Kommunen försöker nu
med hjälp av kronofogdsmyndigheterna få ordning
på problemtomten på Karlavägen i Hälleforsnäs.

med ortsutvecklingen med de
ännu inte bildade arbetsgrupperna fortgår under en lång tid.
Siktet är inställt på 2019.

Bättre resultat

Det ser minst sagt stökigt ut
på mannens tomt. Det ligger
maskindelar, bilar, husvagnar,
allehanda skräp och även
hushållssopor på tomten och
trots påtryckningar från kommunen har inte mannen gjort
något för att snygga upp på
sin tomt. Snarare tvärtom.
— Det ser inte klokt ut. Det
ligger grejor överallt och det
börjar även bli en hälsorisk. Vi
har fått klagomål om råttor.
Jag lider med dem som bor på
samma gata, säger Pierre
Gustafsson, byggnadsinspektör på Flens kommun.
De grannarna som vill flytta
bort får inte sina hus sålda.
— Det har är en lång och seg
historia. Jag ärvde ärendet
från den tidigare byggnadsinspektören när jag tillträdde
tjänsten i våras. Men äntligen
börjar det hända saker.
Kronofogdsmyndigheten och
polisen har kopplats in i fallet.
Pierre Gustafsson förklarar
att Kronofogdsmyndigheten
har större befogenheter än
kommunen.
— Vi har begärt särskild
handräckning. När det finns
ett delgivningskvitto på att
han har fått informationen
om en tvångsstädning så
skickar Kronofogdsmyndigheten professionell folk som
rensar upp på mannens tomt.

— Man måste vara uthållig,
många frågor tar lång tid. Det
går snabbare när tjänstemännen i sina kontor tar beslut på
olika saker som berör kommuninnevånarna, men resultatet
blir bättre om man diskuterar
frågorna ordentligt med ortsborna och de får själva vara
med och påverka, berättade
kommunchefen Lars Rådh till
Hälleforsnäsborna.
— Hälleforsnäs har många
goda möjligheter, men även
många problem som måste
lösas. Eller vi vill hellre kalla
dem utmaningar!
Arbetet med ortsutvecklingen
går att följa på Flens kommuns
hemsida.
JARMO HAAPAMÄKI

Gr upparbete. Diskussionen var livlig när mötesdeltagarna sattes i arbete. Idéerna haglade när man för en gångs
skull satt tillsammans och kunde berätta för andra vad man skulle vilja förbättra i Hälleforsnäs. Listan över förbättringsförslag blev lång och många hade det svårt att välja ut de viktigaste frågorna vid presentationen.

JARMO HAAPAMÄKI

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
Öppeder:
måndag, sdag 08.00—17.30
varannan onsdag 07.00—17.30
varannan onsdag 08.00—20.00
torsdag 08.00—14.00
Hemsida: www.htandh.se
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Vi tar emot nya patienter.
Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs

Telefon: 0157-400 60

Vill du kommentera någon artikel i tidningen? Använd gästboken på vår hemsida: halleforsnasallehanda.se

Stationen ska rivas

Järnvägsstationen i Hälleforsnäs har stått oanvänd
länge och ska nu rivas. Byggnadens öde var länge osäker
men nu har fastighetsägaren,
Trafikverket, ansökt och fått
rivningslov för fastigheten.

— Vi har full förståelse att stationshuset har en symbolisk betydelse för orten. Vi har gjort
vad vi har kunnat för att byggnaden skulle få stå kvar, men
tomma lokaler kostar bara
pengar, säger Jenny Albektsson,
handläggare på Trafikverket.
På uppdrag av regeringen avvecklar Trafikverket fastigheter
som inte längre behövs för järnvägsverksamheten. Att förvalta
och underhålla mark och byggnader är kostsamt. I februari
2011 återstod cirka 300 byggnader som ska säljas eller rivas
under de kommande två åren.
Det kommer att ge Trafikverket
en sammanlagd kostnadsminskning på drygt 60 miljoner
kronor.

Till salu för en krona

Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
jarmo haaPamäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

För cirka tre år sedan erbjöds
Flens kommun att köpa stationshuset i Hälleforsnäs för en
krona. Men intresset var svalt
och kommunen ville inte ta över
byggnade och kostnaderna för
dess förvaltning.
— Vi har nu gjort den bedömningen att byggnaden måste
rivas. Stationen och framför allt
godsmagasinet i andra änden av

byggnaden ligger för nära kontaktledningarna för att man
skulle kunna stycka av och bilda
en lämplig fastighet som man
skulle kunna sälja, säger Jenny
Albektsson på Trafikverket.
Något rivningsföretag har
ännu inte anlitats, men hon tror
att rivningen kommer att ske
redan under sommaren eller senast under hösten.

Kulturhistoriskt värde

Jenny Albektsson säger att alla
Trafikverkets byggnader har
värderats av riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen, som har
fastslagit dess kulturhistoriska
värde. Stationen i Hälleforsnäs
bedöms inte ha något speciellt
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har byggts om ett flertal
gånger under åren och den är i
ganska dåligt skick efter vattenskador och vandalism.
Flens kommun hyrde tidigare
väntsalen och höll den öppen
men den har varit stängd under
de senaste åren. Det finns dock
en väntkur på perrongen. Stationsbyggnaden ska inte ersättas med någon annan byggnad.
Flera godsmagasin, lokstallar,
före detta stationshus och banvaktstugor ska avvecklas i länet.
Det är dock endast en av byggnaderna som ska rivas, nämligen stationshuset i Hälleforsnäs.
I det andra fallen söker man
fortfarande alternativa lösningar.
JARMO HAAPAMÄKI

Rivningskåk. Efter en noggrann övervägning har ägaren, Trafikverket, nu tagit
beslutet att jämna byggnaden med marken. ”Vi ska bara äga byggnader som
behövs för järnvägsdriften. Regeringen har därför givit oss i uppdrag att
avveckla resten, vilket i klartext innebär försäljning eller rivning.”
Hälleforsnäs Allehanda #100 • 25 april 2011
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Maria och Monica har en salong ihop

N yin flytt ade . Mellösaborna Maria Anell och Monica bjuder till enliten fest på deras nyrenoverade skönhetsalong i mellösagården torsdagen den 6 maj.

En före detta skolsal i den
nedre våningen av Mellösagården har förvandlats till en
tjusig skönhetssalong med
tre behandlingsrum och en
rymlig reception. Egenföretagarna Maria Anell och Monica Skogner, som delar på
lokalen, är mycket nöjda med
renoveringen.

Det var kommunen som byggde
om lokalen åt kvinnorna, som
blev tvunga att flytta sina företag från hyreshuset på andra
sidan parkeringsplatsen. Maria
erbjuder sina kunder klassisk
massage och fotvård medan
Monicas nisch är hudvård. De
delar lokal sedan ett år tillbaka.
För cirka fyra år sedan tog
Maria Anell tjänsteledigt från
De La Rue, där hon hade jobbat
i tio år, och hoppade på en massör- och friskvårdsutbildning på
Åsa Folkhögskola.
— Jag vantrivdes och hade fått
nog av industrier. Jag ville jobba
med människor i stället. Jag
hade tittat på fotvårdsutbildningen på Axelssons i Stockholm, men utbildningen där
kostade för mycket. Jag hade
inte råd med det så det blev Åsa
Folkhögskola i stället.
Maria var klar med sin utbildning sommaren 2008 och startade sitt företag Byhälsan ovanpå Bysmedjan mitt i Mellösa.
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— Det första halvåret gick jättebra. Jag fick så pass många
kunder att jag vågade säga upp
mig från De La Rue. Vintern
gick betydligt sämre, men jag
kämpade på och klarade mig
tack vare en deltidstjänst hos en
sjukgymnast i Eskilstuna.

Andra etableringen

På hösten 2009 lades kafét i Bysmedjan ner och då blev även
Maria, som hyrde övervåningen, tvungen att flytta. Hon
hittade en mysig källarlokal i
hyreshuset på Lyckebovägen.
Det bodde inga hyresgäster i
huset. I en del av huset drev
kommunen ett vandrarhem.
— Jag trivdes jättebra där och
fick faktiskt flera kunder än när
Byhälsan låg mitt i byn.
Utrymmet som Maria hade till
sitt förfogande räckte även till
Monica och när de började sitt
samarbete i april 2010 delade de
källarlokalen på Lyckebovägen.
— Först såg jag Monica som en
konkurrent. Men i stället för att
motarbeta varandra påbörjade
vi ett samarbete. Vi erbjuder så
olika massage så man kan säga
att vi kompletterar varandra.
Monica Skogner startade sitt
företag Hudfin för två år sedan.
Hon är diplomerad hudterapeut
med Cidesco-examen från Elisabethskolan i Stockholm.
— Jag jobbade många år som
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förskolelärare och sedan som lönehandläggare på migrationsverket i Flen. När lönekontoret
flyttades till Norrköping blev
jag uppsagd. Jag fick möjligheten att omutbilda mig med hjälp
av Trygghetsstiftelsen. Att jobba
med hudvård har varit något
av en barndomsdröm för mig.
Monica kan erbjuda sina kunder ansiktsbehandlingar, manikyr och pedikyr och massage,
hon vaxar även ben och bikinilinjer samt färgar fransar och bryn.

Tredje gången gillt

Samarbetet mellan Maria och
Monica fungerade väl men när
Migrationsverket i höstas beslutade att hyra hela hyreshuset
på Lyckebovägen kunde de inte
stanna kvar i huset.
— När vi blev erbjudna denna
lokal i nedre våningen av Mellösagården tyckte vi först att det
är inte möjligt att få det här mysigt. Det fanns bara ett stort rum
med slitna väggar och golv. Men
det gick! Mot att vi skrev ett treårskontrakt byggde kommunen
om lokalen enligt våra önskemål. Det blev riktigt mysigt.
Men det var nära att det inte
blev någon ny flytt för tjejernas
salong. När de fick beskedet att
de inte kunde stanna kvar i sin
lokal var Maria nära att ge upp.
— Jag var trött, jag tänkte
lägga ner företaget. Men en

kompis till mig, som skulle gå
exakt den utbildningen på Axelssons jag hade velat gå tidigare, hoppade av två veckor
innan utbildningens början.
Hon frågade mig om jag ville gå
i stället. Det var ett halvt år
sedan. Nu är jag medicinsk fotvårdare, säger Maria stolt.
Hon jobbar inte längre extra i
Eskilstuna, men samarbetar
även med sin syster Anna-Karin
Andersson, som driver Hälsokällaren i Hälleforsnäs
Maria och Monica är optimistiska inför framtiden. De ska
bjuda på en liten fest i den nya
salongen den 5 maj och tänker
satsa mer på marknadsföring än
tidigare. Det ska förhoppningsvis de dem fler fasta kunder.
— Jag har inte hållit på lika
länge som Maria så jag har inte
hunnit få så många kunder än,
men jag räknar med att orderboken blir fullare med tiden,
säger Monica.
Monica medger att ansiktsbehandlingar betraktas vara lite
”lyxigt” i Mellösa. Men det håller på att ändras.
— Jag tycker att det är minst
lika viktigt att ta hand om sin
hud som att ta hand om sitt hår.
Missköter man sin hud tar det
mycket längre tid att rätta till
det än när man har misskött sitt
hår, slår Monica fast.
JARMO HAAPAMÄKI

Nya historier om bygden
Mellösa Hembygdsförening har
gett ut sin årsskrift med en mängd
intressanta artiklar och berättelser
från Mellösa och Hälleforsnäs.

Eldsjälarna Barbro Sköldebrand och
Ragnar Boman får ett stort utrymme i
den nya årsskriften. Barbro har redan
hunnit flytta från orten, men det hon
skapade och startade finns kvar. Det
var Barbro som fick de lokala föreningarna att tända på idén att ordna
en årlig marknad i Hälleforsnäs. Den
populära Bruksmarknaden anordnades för första gången 1992 och
har anordnats varje år sedan dess. Barbro var även en drivande
kraft och inspiration bakom Hälleforsnäs gjuterimuseum och Kolhusteatern. Det vare tack vare Barbros engagemang som boken
om Hälleforsnäs ”Bruket — arbetsplats och samhälle” gavs ut
1997. Hon blev även engagerad i politiken och det var hon som
startade Hälleforsnäs Allehanda.
Ragnar Boman, ordförande i Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter, har personligen lagt ner tusentals timmar ideellt arbete
för Bruket i Hälleforsnäs. Tack vare hans insatser och engagemang
i Hälleforsnäs och Bruket har man genom åren inte bara kunna
hyra ut lokaler åt olika företag på industriområdet, utan även
locka dit konstnärer och en teaterförening, miljösanera bruksområdet och Tjärntippen utanför, få en stor outletbutik att öppna en
butik på området och även en turistinformation med konstateljé
som har öppet året runt.
En annan eldsjäl som uppmärksammas i skriften är Kalle Nyström från Mellösa. Förutom att ha jobbat på Bruket i nästan 50
år satt han i kommunfullmäktige i tolv år och bibliotekarie i Mellösa folkbibliotek i 35 år. Kalle Nystöm avled i fjol 92 år gammal.
Vidare kan man i skriften läsa om NA:s tobak- och pappershandel som lades ner 2002, om järnvägsstationen i Hälleforsnäs som
ska rivas i år, om den nyrenoverade Sockenstugan i Mellösa och
mycket mer. Bilderna i boken är många och de allra flesta färgfotografier.
Alla medlemmarna får hembygdsföreningens årsskrift utan
någon extra kostnad.
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• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
• Lång erfarenhet
i byggbranchen
• Vi åtar oss allt
från grund till nock
• Innehar F-skattsedel

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se

Vårstädning inne & ute 0733-34 81 89

Bo tryggt och bra
i Hälleforsnäs!

JARMO HAAPAMÄKI

Mjuka, fina fötter till vårskorna!
Från och med maj månad finns
fotvårdsterapeuten Maria Anell
vissa dagar på Hälsokällaren!

Medicinsk fotvårdsbehandling c:a 60 min 350:Vårtbehandling 200:-

Anna-Karin

Storgatan 16, Hälleforsnäs
Tidsbokning varje dag 076-800 94 20

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Ja rm o H aa pam äk i

jarmo@halleforsnas.se 0157-401 24
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En lydilityhelg på Sagostigen

Elva glada hundar tillsammans med sina ägare från
när och fjärran samlades på
Sagostigen för en kurs i lydility med den internationella
tränaren
Marie
Ström.
Lydility är ett relativt nytt be-

Ludde drar runt husse Pelle på
karusellen.

grepp inom hundvärlden.
Den har funnits i cirka tio år.
Enkelt förklarat är lydility en
mjuk lydnad där konster och
lydnad kombineras. Allt går
ut på att öka kontakten mellan hund och ägare.
Självklart så används endast
mjuka metoder, massor med
beröm och uppmuntran
genom till exempel godis när
hunden gör rätt.
Under utbildningshelgen
tränades det bland annat på
att gå i cirklar runt ägarens
ben, rulla runt, buga, lyda
kommandon på avstånd, apportering och mycket mer.
Förutom praktiska övningar
så ingick även en del teori om
hundens lugnande signaler
och stress hos hundar.

Äldre Vespa köpes. Allt av intresse, även renoveringsobjekt.
Johan 070-55 69 058

Hälleforsnäs Allehanda

Einar, en fransk bulldog, tränar att
gå på bildäck tillsammans med
matten Cathrin.

Det kommer fler chanser att
gå kurser med Marie Ström i
dessa trakter. I sommar blir
det hundläger och i september så finns chansen att lära
sin hund leta svamp tillsammans med Sigge Svamphund
och Marie Ström.
HELENA ANDERSSON

Vårfint, vårmarknad och vårtavlor
Den kalla och snörika vintern känns som ett minne
blott när mätaren visar uppemot 30 grader i solen.
Och nu man har även genomfört de traditionerna i
Hälleforsnäs som numera
hör våren till. På lördagen
den 16 april hölls Vårmarknaden på Folkets hus

och dagen efter anordnade
Samarbetskommittén den
årliga städdagen i Hälleforsnäs.

I fjol blev det ingen städdag
men i år hade Samarbetskommittén lyckats ordna till
bortforslingen av soporna
som frivilliga Hälleforsnäsbor plockade upp från väg-

Underhållningen. Göran Axelsson spelade dragspel på vårmarknaden.

kanterna i samhället.
Vårmarknaden på Folkets
hus, den andra i ordningen,
genomfördes utan några
större överraskningar. Det
såldes mat, dryck, lotter,
konst, hantverk och andra
saker inne i byggnaden samt
växter och stekt strömming
utanför. För de minsta besökarna fanns ponnyridning.
Vårmarknaden var välbesökt och de snarlika vår-,
höst- och julmarknaderna
på Folkets hus verkar ha blivit en omtyckt tradition i
Hälleforsnäs, främst av den
äldre generationen.
Under samma helg hade
även konstföreningen i Hälleforsnäs ordnat en utställning på Kärrgatan, med
Stockholmskonstnären Jan
Gantorps tavlor.
JARMO HAAPAMÄKI

Ett skäl räcker: jämn och hög kvalitet
Värmepellets för avhämtning eller hemleverans
Försäljning av BooForssjö Energi träpellets
Jarmo Haapamäki, Torsbovägen 7, Hälleforsnäs
Tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29
hemsida: pellets.halleforsnas.se
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Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Denna tidning trycks
i en upplaga på 1 900 exemplar.
Tryckningen finansieras
genom annonser.
Ansvarig utgivare: Sofia Rönnqvist
Redaktör, annonser, layout, foto
(om inget annat nämns):
Jarmo Haapamäki
Adress: Torsbovägen 7
640 30 Hälleforsnäs
Telefon: 0157 - 401 24
E-post: info@halleforsnas.se
Hemsida: halleforsnasallehanda.se
Tidningen går att läsa gratis
på hemsidan halleforsnasallehanda.se.
Du kan även prenumerera på tidningen.
Sätt in 175 kr på Bankgiro 5921-8073.
Ange namn och adress och
att det gäller en prenumeration
av tidningen. Eventuella stöd till
tidningen kan sättas in på
samma bankgirokonto.
Hälleforsnäs Allehanda
ges ut tio gånger om året, den
sista måndagen i varje månad.
Det kommer inte ut någon
tidning i juli eller december.
Nästa nummer ges ut måndagen
den 30 maj 2011.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 23 maj 2011.
Inför tryckning av tidningen har
vi bråda dagar så lämna in ert
material så tidigt som möjligt, tack!
Vi förbehåller oss rätten att redigera
allt insänt material.
Tryckt på Linderoths tryckeri,
Vingåker 2011.

Nere för räkning. Kraftiga vindar blåste
ner ett träd intill Flensvägen vid Ölmtorpområdet och tog med sig skylten
som välkomnar trafikanter till Hälleforsnäs. Skylten var ännu inte lagad när tidningen skickades till tryck.

Gratis leverans vid beställning
av minst två pallar med pellets
(52 säckar per pall) i Mellösa,
Flen och Hälleforsnäs.
Leverans av en pall = 100 kr
Fraktkostnad till andra orter
efter överenskommelse.

Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

Gjutjärnskonst
på Bruket

Sommarens utställning i
Konstgalleriet Hälleforsnäs heter ”Gjutjärn”, en
samlingsutställning med
åtta konstnärer som använt sig av gjutjärnet
som material i sina
konstverk. Konstnärerna
är Kaarin Bonde Jensen
och Gunnar Carl Nilsson från Hälleforsnäs
och Uta Jacobs från Flen
samt Stockholmskonstnärerna Marco Cueva,
Corinne Eriksson, Göran
Hägg, Amalia Årfelt och
Maria Koolen.
Utställning har vernissage lördagen den 21
maj 12—16 i närvaro av
konstnärerna och pågår
till och med den 31 juli.
Den nu pågående utställningen heter "mouRIRe" och visar målningar av Leif Mattsson
och Susanna Slöör.

Innebandyturnering för
funktionshindrade

En innebandyturnering för
funktionshindrade ägde rum
samtidigt i Flen och Hälleforsnäs förra helgen. Violcupen med flera lag från hela
Mellansverige anordnades
av Flens Innebandyförening
för sjätte året i rad.

— Vi började träna ungdomarna för ett tiotal år sedan.
Spelarna har det gemansamt att
de alla är funktionshindrade på
något sätt, men åldern bland
ungdomarna varierar ganska
kraftigt, mellan tio och fyrtio år,

säger tränaren och lagledaren
Inge Andersson skämtsamt.
Inge berättar att i år var det
division 1-lagen som tävlade i
Flen och division 4 i Hälleforsnäs. I Flen segrade hemmalaget, Violerna lyckades inte lika
bra i Hälleforsnäs utan kom på
fjärde plats.
Lagets bästa match var mot
Nyköping, Violerna vann den
5—0. Målvakten Kristina Andersson utsågs till matchens lirare.
Under den gångna
vintersäsongen vann laget Östgötaserien.
JARMO HAAPAMÄKI

BOULEKOMMITTÉ/
MAUD ANDERSSON



mån 25/4 Finskspråkig söndagsmässa i Hälleforsnäs kyrka kl 11
tis 26/4 Kaffestund på Gjutaren kl 14
lör 30/4 Valborgsmässoeld och körsång vid Kyrkskolan i Mellösa kl 19.30
Vårtal av kommunalrådet Anders
Berglöv. Därefter servering i Domargården. Kaffe, te, varmkorv. Arrangör: Mellösa hembygdsförening i
samarbete med Mellösa hembygdsoch kyrkokör och Mellösagårdens
föreningsråd
sön 1/5 Mässa i Mellösa kyrka kl 11
tis 3/5 Film Nya finska filmer: Lite
respekt (Vähän kunnioitusta, 2010),
Bio Facklan Hälleforsnäs Folkets hus
kl 18
fre 6/5 Andakt på Gjutaren kl 15
sön 8/5 Familjem ässa i Hälleforsnäs
kyrka kl 16. Avslutning på barnverksamheten. Pytte- och barnkör. Kaffe.
tis 10/5 Kaffestund på Gjutaren kl 14
tor 12/5 Vårlunch i Kyrkans hus,
Hälleforsnäs kl 12

Föreningsnytt

Hälleforsnäs/Mellösa
PRO startade den 19
april boulespelet på Edströmsvallen. Tid: tisdagar
och
torsdagar
klockan 9.30. Alla PROare är hjärtligt välkomna
till både social gemenskap och boulespel.

På gång

Guldmedaljörer. Laget som blev guldmedaljörer i Östgötaserien i innebandy utanför sporthallen i Hälleforsnäs. Robin Bergström, nummer 24
i bakre raden, valdes till turneringens nyttigaste spelare för laget i förra
helgens turnering i Hälleforsnäs. Den uppmärksammade målvakten Kristina Andersson i mitten, närmast kameran. I bilden även tränarna Mauri
Kähkönen, längst bak till vänster och Inge Andersson, längst bak till höger.

 
Ko m o ch i nv ig vår n ya f ina
sa lon g t ills am m an s me d os s !
När: Torsdagen den 5 Maj
Var: Lyckebovägen 5 (Under Mellösagården)
Hur: Dryck och tilltugg samt massor av
fina erbjudanden under kvällen.

Välkomna!

Maria, Byhälsan och Monica, Hudfin
Om ni undrar över något så ring gärna!
tel. 073-610 10 06 eller 0708-86 07 63

Annons för godkännande
Hälleforsnäs Allehanda nr 100, april 2011

lör 14/5 Mellösadagen kl 10—14
Marknad vid flerfamiljshusen. Knallar, konsthantverkare, loppis, trädgårdsprodukter m.m. Underhållning
av Malmabygdens Spelmän kl 10
och Spelorrarna kl 12. Lotterier,
kaffe och våfflor i Träffpunkten.
Försäljning av Mellösahjul, Mellösaboken, skrifter, vykort, DVD-filmer
m.m. Arrangör: Mellösa hembygdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
sön 15/5 Högmässa i Mellösa kyrka
kl 11
fre 20/5 ”Inför helgen” på Gjutaren
kl 15. Sång, musik, andakt, kaffe.
Arrangör: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
lör 21/5 Vernissage på sommarens
utställning ”Gjutjärn” på Konstgalleriet Hälleforsnäs kl 12—16. Se även
separat artikel.
sön 22/5 Harpsundsloppet. Motion
för hela familjen. 40-årsjubileum.
sön 22/5 Mässa i Hälleforsnäs kyrka
kl 11
sön 22/5 Jubileumskonser t i Mellösa
kyrka kl 18. ”Kyrkokören 90 år”
Kyrko- ungdom- och barnkören, instrumentalister.
mån 23/5 Sista chansen att lämna
material till månadens Hälleforsnäs
Allehanda
tis 24/5 Kaffestund på Gjutaren kl 14
sön 29/5 Högmässa i Mellösa kyrka
kl 11
mån 30/5 Utgivningsdag för Hälleforsnäs Allehanda nr. 101
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Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Kycklingfilé

Guldfågeln 1 kg
max 3/hushåll

spris
medlem

49,90

Fläskkarré
Benfri Scan

g
k
/
0
9
,
49

Priserna gäller vecka 17
25/4 — 1/5 2011

Potatissallad
K -salat 800 g
spris
medlem

24,90

Bananer

g
k
/
0
9
,
14

Grillkol
Briketter
3 för

99,00

Wienerbröd
4 för

en sund affär

25,00

Pommes frites
Pommes stripes

Findus färdigmat Färsk potatis C o o p 9 0 0 g
2 för
5 för
g

99,00

1 kg

14,90

25,00

Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget,
Öppet varje dag. RLänstrafiken
ing innan du kombusskort.
mer!

Välkomna!

tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

hälsar Ove, Therese, Birgitta, Hanna, Sead, Anna, Tilda

