Hälleforsnäs Allehanda

Intima träffar med briljanta artister
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— Vi har själva utövat musik
och teater i många år. Nu vill
vi prova på att vara arrangörer i stället, säger Janne Öster,
som precis slagit in den sista
spiken i en nybyggd utomhusscen bakom familjens
hus i Fridal, Mellösa. Den
första juli anordnas den första av sommarens 17 musikkvällar
som
Fridals
Kulturförening anordnar på
Teater Klämman, teater- och
konsertlokalen som Janne
själv har byggt i anslutning
till familjens hem.

Det är en skapande familj, familjen Öster. Anne och Janne
Öster, som själva har stått på
och bakom scenen sedan tonåren, har två döttrar som båda
har valt musiken som sitt yrke
och utbildat sig till musiklärare
på den Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Annelie, i dag
31 år, jobbar som musiklärare på
Danderyds gymnasium och den
yngsta dottern, Sanna Andersson, 24, har även hon jobbat i
Stockholm men har precis flyttat tillbaka till Mellösa efter att
ha fått jobb på hemorten.

Fick jobb som lärare

— Jag är den enda i familjen
som fortfarande heter Andersson. Annelie har ju gift sig och
fått ett nytt efternamn och
mamma och pappa har bytt
namn, säger Sanna.
Hon har fått en tjänst på 60
procent som musiklärare i Hälleforsnäs och Mellösa och har nu
flyttat tillbaka hem till Fridals
gård, som ligger mellan Harpsund och Mellösa. Sannan pojkvän Adrian Holmström, som för
tillfället jobbar som saxofonlärare i Kulturskolan i Vallentuna

På den egna scenen. Annelie Strindberg, Sanna Andersson, Johan Strindberg och Janne Öster är aktiva medlemmarna
i den nybildade Fridals Kulturförening som anordnar 17 musikkvällar under juli och augusti på Teater Klämman. Till
en början anordnar föreningen konserter endast under sommaren, då publikunderlaget i området ökar markant av
sommargäster. Den första konserter anordnas den 1 juli, en jazzkväll med Adrian Holmström med vänner.
ska också flytta till Mellösa.
Alla i familjen är involverade i
den nybildade Fridals Kulturförening, både på och bakom
scenen. Många av dem har sina
egna orkestrar och kommer att
uppträda på någon av sommarens musikkvällar.
— Det är nästan ett krav att
man jobbar med musik för att
komma in i den här familjen,
skrattar Johan Strindberg, Annelies make. Han spelar kontrabas och arbetar mest i olika
symfoniorkestrar i Stockholm.

Många fina artister

— Vi är väldigt stolta över det
späckade schemat. Vi har lyckats att få hit högklassiga artister
som Dag Westling, Stockholm
Lisboa Projekt och kan erbjuda

många härliga musikaftnar på
vårt lilla torp, säger Annelie
Strindberg.
Den mysiga teaterladan som
familjen själva har byggt i anslutningen till torpet rymmer
50—75 personer och är anpassad till ändamålet med en stor
scen och diskret fastmonterad
ljud- och ljusanläggning.

Som ett vardagsrum

Sommarens konserter på Fridal
bjuder på många olika musikstilar; jazz, country, bluegrass,
folkmusik av olika slag och
även opera.
— Vi vill vara så breda som
möjligt, men musiken ska vara
lyssnarvänligt och skapa en
trevlig atmosfär. Den lilla konsertlokalen ger en nära kontakt

med artisterna, det ska kännas
som ett stort vardagsrum och
artisterna som vänner som har
kommit på besök.
Att ordna så pass många konserter, två konserter under varje
helg under sommarmånaderna,
är naturligtvis ett ekonomiskt
risktagande.
— Vi är lite nervösa, det måste
vi medge. Men vi tänker långsiktigt. Vi är nöjda om det går
runt första året. Den första sommaren får vara ett slags annonseringsår. Nästa år känner flera
till oss och då tror jag att vi kan
öka insatserna något.
Listan över alla artisterna som
kommer att uppträda på Teater
Klämman i sommar finner ni på
sidan 6 inne i tidningen.
JARMO HAAPAMÄKI

De vill bygga en skatehall

Många ungdomar har efterlyst en skatehall i Hälleforsnäs. Nu kan deras önskemål
bli verklighet. Några entusiaster i byn håller på att bilda
en förening som vill driva en
lokal för skateboardåkarna
på Brukets gamla ritkontor.
En grupp på Facebook kallad
”Skatehall i Hälleforsnäs Nu!”
fick omgående över hundra
medlemmar och en livlig diskussion tog fart om hur man
skulle kunna förverkliga ungdomarnas dröm om en skatehall
i Hälleforsnäs.
— Ganska snabbt kom vi fram
att mina gamla lokaler på Bruket, som jag fortfarande hyr av
stiftelsen, kunde vara lämpliga
för ändamålet, säger Micke
Lindqvist, ägaren av företaget
Mickes Reklam & Grafik.
Idén är bara några dagar gammal men redan nu har man beslutat att bilda en ideell förening
som ska driva frågan. Några

personer har redan anmält sitt
intresse med jobba ideellt för
föreningen.
Det
behövs
naturligtvis
pengar att kunna bygga bra skateboardramper och lokalhyran
måste betalas. Finansieringen är
inte löst än, men sånt brukar
ordna sig om viljan finns.
— Det beror mest på ungdomarna själva hur snabbt allt
kommer att ske. Vi som är äldre
hjälper till, inte minst med att
skaffa sponsorer till projektet,
men det är viktigt att ungdomarna själva hjälper till med
planeringen och själva bygget
av skateboardhallen. Det ska bli
ungdomarnas eget projekt, inte
något färdigserverat.
— När man själv är delaktig i
processen redan från början tar
man hand om det på ett helt
annat sätt. Ingen låter någon
annan komma och förstöra
något som man själv har varit
med och byggt.
JARMO HAAPAMÄKI

Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
I star tgroparna. Brukets gamla ritkontor har en yta på nästan 200 kvadratmeter och har en takhöjd på drygt tre meter. Jocke Lindén, Tero Larsson,
Gunnar Carl Nilsson, Mikael Lindqvist och Kristian Oikarinen tycker att man
borde kunna bygga en skatehall i den lediga lokalen.

jarmo haaPamäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

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

BRUKSVANDRINGAR

Lördagen den 2 juli och
söndagen den 31 juli
Bruket Hälleforsnäs kl 13

Ungdomarna som konfirmerades är (från vänster, övre raden): Hanna
Harrsjö, Elin Persson, Cecilia Björklind, Evelina Torvi och Rebecca Solbakken.
Nedre raden, från vänster: Marcus Pettersson, Amanda Söderqvist, Amanda
Aho, Tony Friedrich, Emma Petrini, Evelina Berglöv och Emma Wallberg. På
bilden även komministern AnnChristin Dan samt kyrkvärden och assistenten
FOTO: ELVIS-GUSTAF HAMMARQVIST
Anders Hammarqvist.

Konfirmander i Mellösa kyrka

Tolv ungdomar Konfirmerades i Mellösa kyrka på
pingstdagen.

Ungdomarna har under ledning
av AnnChristin Dan och undertecknad deltagit i konfirmationsundervisning sedan i
höstas. Vi har haft många och
långa diskussioner om livet i
dag, sett ur olika synvinklar, och
kring det som står skrivet i Bibeln. Under läsåret har vi även
gjort ett studiebesök på ett krematorium och fått besök av två
tjejer som berättat om sitt deltagande i utbytesprogrammet
Ung i den världsvida kyrkan.
Årets Konfirmationsundervisning avslutades med en lägervistelse i London under fyra
dagar i juni. Ungdomarna jobbade då gruppvis med Skapelsen, Budorden i dag och på Jesu
tid, böner, psalmer och sånger.

Vi besökte även flera sevärdheter i staden, åkte en båttur på
Themsen och njöt av utsikten
från London Eye samt avnjöt
måltider på olika restauranger.
Shopping vid Camden Town
och längs Oxford Street uppskattades. Några handlade mer,
andra nöjde sig med att njuta av
atmosfären i London.
Under Konfirmationen sjöngs
flera av ungdomarna valda
sånger och grupparbeten redovisades samt sedvanlig konfirmationsgudstjänst med mässa
genomfördes i en fullsatt kyrka.
Det har varit roligt att lära
känna dessa fantastiska ungdomar som tydligt uttryckt sina
tankar, idéer och åsikter. Jag
önskar alla lycka till i livet och
hälsar välkommen tillbaka till
kyrkan i framtiden!

Ragnar Boman guidar runt Bruket och
berättar dess historia, utveckling och
dagens verksamhet. Vandringen avslutas
på konstgalleriet där utställningen
”Gjutjärn” visas.

Samling utanför Turistbyrån/Museet/
Galleriet. Den guidade vandringen är gratis.
Efter vandringen bjuder Turistbyrån på fika.
Mer info: Turistbyrån Bruket Hälleforsnäs
Tel. 0157-195 88
Hälleforsnäs Turistbyrå, Bruket
Öppettider (öppet året runt):
tis-fre kl 11-18, lör-sön kl 11-16
e-post: turism@flen.se

ANDERS HAMMARQVIST
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Anne och Janne valde lugnet i Mellösa
Det händer saker runt Anne
och Janne Öster. Paret har
ständigt nya projekt på gång,
och har alltid haft. Projekten
varierar, men det handlar alltid om sång, musik, dans
eller teater.

— Musik och dans har jag haft
i mig sedan jag var barn. Min
mor och morbror var kända cirkus- och varietéartister på 1940talet.
Anne var aktiv inom stockholmsteatern ”Vår teater” sedan
hon var fem och ända till 17-årsåldern. Hon växte upp i Gröndal, Stockholm, Janne bodde i
hyreshuset intill.
— Men vi kände inte varandra
förrän Janne var 15. Jag var två
år yngre.
Anne sjöng i en sånggrupp
och uppträdde på samma tillställning där Janne spelade
Dylan-låtar.
— Jag tyckte han var modig.
Det var inte många killar i början av 1970-talet som vågade gå
upp på scenen, ensam med en
gitarr.
Modiga. Det är både Anne och

Janne. Det är ett antal nya projekt som paret har genomfört
genom åren och nya planer
smids hela tiden. Som tonåringar uppträdde de tillsammans på Stockholms gator och
krogar. Vid ett tillfälle erbjöd sig
huspianisten på en krog att ackompanjera duon, vilket de
skrattar åt i dag.
— Det var Robert Wells. Vi
tyckte att han bara var en långhårig tonåring som knappast
kunde spela våra låtar. Vi avböjde erbjudandet, minns Janne.
— Vi träffade honom igen
några år senare. Vår äldsta dotter Annelie var fyra år gammal
när hon sjöng två låtar med Robert Wells vid pianot på radioprogrammet ”Lådan” i Radio
Stockholm. Då hade vi hört
Wells på radion och visste att
han kunde spela...

Flyttade till landet

— I grund och botten är jag
ekonom, men tröttnade efter
några år och började som musiklärare i stället, berättar Anne.
Medan maken Janne knegade
på en mekanisk verkstad, arbetade Anne som musiklärare i
olika delar av Stockholm. På fritiden sysselsatte de sig redan då
med sång, dans och teater.
Ett av de största projekten

Anne och Janne genomförde i
Stockholm var en musikgrupp
med över hundra barn.
— Vi startade en eftersom det
inte fanns någon. Vi satte en
lapp upp på närbutiken där alla
alla handlade, vi efterlyste barn
som ville sjunga på ett Julspel.
Det kom 130 ungar, från ettårsåldern till mellanstadiet.
1989 bestämde sig paret Andersson, som de hette då, att
lämna storstaden och flyttade
till lilla Mellösa. De hittade ett
gammalt idylliskt torparställe
nära Harpsund.

En häst på köpet

— Det är 24 år sedan vi flyttade in. Annelie var sju och
Sanna bara ett år gammal. Vi
skaffade oss sex ridhästar. Endast en av dem är fortfarande
vid liv, det är hästen som ingick
i köpet av gården.
Direkt efter flyttet konstaterade Anne och Janne att det inte
bodde några jämnåriga lekkamrater till Annelie i närheten. Då
ringde de till Huddinge kommun och ordnade så att ett tiotal hästtokiga stockholmstjejer
kunde tillbringa sommarlovet
på Fridal.
Anne jobbade som musiklärare på Stenhammarskolan i
Flen och senare i olika mu-

sikklasser i Eskilstuna. Även
Janne arbetade ett tag som musiklärare. Dessutom utbildade
han sig till hovslagare.
— Vi hade ju sex hästar. Det
var så dyrt att ringa till hovslagaren..

MSTD

Sång, dans och teater har alltid
funnits i ”Fridalarnas” liv.
Under det första året i Mellösa
blev de tillfrågade att leda ett
Luciatåg.
— Det var 23 barn i gruppen.
Tjugo år senare var flera av dem
fortfarande med och spelade
teater med oss!
Den följande våren, 1988, startade paret Andersson MSTD,
Mellösa Sång-, Dans- och Teatergrupp, som sysselsatte ledarna Anne och Janne i över tio
års tid.
— Första året hade vi ett 30tal barn. Vi körde på några år
och snart var vi uppe i hundra
barn och ungdomar och tränade
som mest sex dagar i veckan.
— Vår tanke var att ingen av
deltagarna skulle behöva betala
för att kunna delta i gruppen.
Meningen var att intäkterna
från föreställningarna skulle
täcka kostnaderna vi hade för
kostymerna och kulissbyggen,
fast det gjorde de aldrig. Detta

Snar t 40 år tillsammans. Anne och Janne Öster har varit ihop sedan högstadiet och har inte tröttnat på varandra än. ”Man ska inte ta varandra för givet.”
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trots att i princip varje föreställning lockade till sig fulla hus.
Anne och Janne skrev manus,
ledde och regisserade ett hundratal föreställningar på Mellösagården. Utöver musikaler
och Julspel på Mellösagården
skrev de även musikaler för
Mellösa kyrka. Allt arbete var
ideellt och arbetstimmarna blev
allt fler.

Det blev för mycket

Kulmen nåddes vintern 1998—
1999, då fyra olika ungdomsgruppers musikaler hade
premiär inom loppet av tre
veckor. Arbetsbördan blev för
mycket för Anne och Janne,
som båda hade sina ”riktiga”
heltidsjobb att sköta på dagarna.
— Det blev för mycket. Vi tog
timeout och lade ned MSTD.
Stadsministern Ingvar Carlsson, som hade fått en inbjudan
inskickad till Harpsund, hann
se en av de allra sista föreställningarna. Kvar blev endast
sånggruppen The Girls, där
båda döttrarna, Sanna och Annelie, medverkade. Den populära tjejgruppen sjöng låtar från
1920- och 1930-talen. Anne
hade själv varit medlem i liknande sångrupp som barn.
The Girls nådde en hel del
framgångar. De uppträdde i
Norge och Finland, Värmland,
på Finlandsbåten, på radio och
TV.
— Förutom att leda The Girls
gjorde vi ingenting. Efter ett
halvår fortsatte vi dock att
jobba med den äldsta av teatergrupperna. Och vi startade liknande grupper med musikklasser i Eskilstuna, där vi båda
jobbade då.
— När man tänker efter så har
vi faktiskt gjort en hel del...

Teater Klämman

Vid millennieskiftet kom tanken att skapa en egen teaterscen med fasta dekorer hemma
på Fridal. Till en början blev det
friluftsteater under presenning.
Den första musikalen hemmavid hade premiär 2001 och tre
andra under de följande åren.
Gemensamt för alla föreställningar Anne och Janne har skrivit är att de innehåller musik,
sång och dans samt en stor portion humor.

För sju år sedan råkade Anne
Andersson för en ytterst otrevlig överraskning. Någon hade
slutit hennes identitet och med
hjälp av falska handlingar tömt
hennes bankkonto.
— Banken ersatte våra förluster men polisen gav oss rådet
att skaffa nya kontonummer
och även byta våra namn. Detta
skulle vara enklast för oss.
De valde Annes flicknamn
Öster till efternamn.
— Processen tog bara två
veckor. Det jobbigaste var faktiskt att lära skriva sin namnteckning på nytt, skrattar Janne.
Under många år har makarna
Öster båda pendlat till Stockholm. Det blev väldigt många
timmar i bil. Tanken på att livnära sig på det man älskar och
är duktig på har funnits länge i
deras huvuden.

Fridals kulturcenter

—Vi bestämde oss att vi
måste avsluta detta stressiga liv
och få vår livnäring på hemmaplan i stället, minns Janne.
Anne och Janne sade upp sig
från sina jobb i Stockholm och
bestämde sig för att starta eget.
De bildade Fridals kulturcenter
med ett utbud av teater, musikkvällar, temadagar, kurser
för lärare, musikalläger och
kurser för barn och ungdom.
Janne byggde klart teaterladan som han hade hållit på
med i sin egen takt. Den fick
heta Teater Klämman, efter ett
gammalt smeknamn på Fridal.
Gården ligger nämligen inklämd mellan två kullar.
— Ganska snart insåg vi dock
att kundunderlaget var för litet.
Nu har vi hittat en kompromiss, som vi tror att funkar
bättre.
Anne jobbar som ekonomichef på ett företag och Janne
har startat ett nytt företag, Företagshjälpen. Jannes kunder
består mestadels av andra företag som behöver hantverkarhjälp.
— Vi skulle gärna vilja leva på
det vi brinner mest för, musik
och teater, men det är inte praktiskt möjligt just nu. Men vi
hoppas att vi kan göra det senare, kanske redan nästa år,
säger Janne.

300 kulkastare på Vallen

Cirka 300 boulespelare samlades på Edströmsvallen för två veckorsedan för en två-dagars bouleturnering arrangerad av Flens Bouleförening. Tävlingen ingick i Svealands seriespel med deltagare från hela
FOTO: JARMO HAAPAMÄKI
Mellansverige.

Skön musik i sommarkväll
Den 19 juni uppträdde fem lokala
unga talanger i
Mellösa
kyrka.
Konserten
var
den första i serien
”Musik i sommarkväll”. Från
vänster: Elionore
Säfström, Alice
Säfström, Frida
Anell, Sandra Mannfeldt och Emma Karlsson. Se evenemangsguiden
på sidan 7 för mer information om sommarens konserter.

FOTO: ANDERS HAMMARQVIST
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Insändare

Vi publicerar gärna läsarnas brev,
men förbehållen rätten att redigera
allt insänt material. Anonymt
skickade läsarbrev publiceras ej.

Om kommunens
skogsavverkning

Heder åt kyrkans skogsförvaltning, som utför en miljövänligare variant av skogsvård
beskriven i förra numret av Hälleforsnäs Allehanda.
Annat är det med Flens kommun, som uppdragit åt Mellanskog att avverka bland annat
det lilla skogspartiet mellan Östmarksvägen och Rosenholmsvägen. Där har man dragit in
med ett monster till skördare,
som på ett okänsligt sätt utan
större urskiljning vräkt ner
mängder av stora tallar och till
och med skapat kalhygge gränsande till Östmarksvägen.
Kommunen informerade inte
oss boende om avverkningen.
Vid telefonsamtal som min
hustru och jag haft med ansvarig tjänsteman har denne i stort
sett bara varit irriterad och störd
att många klagomål framförts,
men också upplyst om att boende framfört önskemål om
nedsågning av stora tallar för att
de skymmer solen!
Det som före ”skövlingen” var
ett tillgängligt skogsparti med
stigar och bärmarker är nu sönderkört och svåråtkomligt.
Det var förresten väldigt bråttom att få de värdefulla timmerstockarna medan det tycks
gå långsamt att städa upp!
TORBJÖRN BORG
ÖSTMARKSVÄGEN, H-NÄS

Föreningsnytt

Gratis forum för ideella föreningar
inom tidningens utgivningsområde

Bokens Stad i Mellösa
Bokmässan flyttas till
Sveaparken i Flen

Motgång blir framgång. Det är
Bokens Stads styrelse säker på
och när de fick besked om att
Mellösa Föreningsgård på
grund av ett missförstånd dubbelbokats den sedan länge utannonserade dagen 3 september,
förläggs nu den allt mer populära sjätte Sörmländska Bokmässan i Flen i stället för
Mellösa.
Den första bokmässan hölls i
två soliga dagar för sex år
sedan. Cirka tusen personer deltog med beskyddarna Bo Holmberg och Lotta Finstorp, som
höll strålande tal i den gassande
solen. Ulrika Knutson var mässans föredragshållare och dåvarande statsministern Göran
Persson och nyblivna hustrun
Anita minglade bland utställare
och publik. I år delas Bokens
Stads kulturpris åter ut och fler
än 20 bokutställare kommer nu
kunna få plats och delta. En av
höjdpunkterna blir det litterära
samtalet från stora scenen. Detaljerat program följer i Bokens
Stad i Mellösa den 17 augusti.
Anmäl snarast om du vill vara
med på mässan. På grund av
kort varsel ger vi kraftig rabatt
till dem som vill delta med ett
bord och sälja böcker, vykort,
konsthantverk eller annat som
har med fred, litteratur och gemenskap att göra. Årets tema är

Tillsammans för fred. Ring Bokens Stad i Mellösa 0157-60607
eller mejla info@bokensstad.se
så får du hjälp. Välkommen!
BARBRO ERGETIE
BOKENS STAD I MELLÖSA

Mellösa hembygdsförening

Sommarkafé 2011

Varje sommar har hembygsföreningen kaffeservering med utställningar och musikunderhållning vid hembygdsgården
intill Mellösa kyrka. Sommarkafét har öppet mellan klockan 13
och 17 varje lördag och söndag
under juli och de tre första helgerna i augusti. Musikunderhållningen äger rum på
lördageftermiddagar, se evenemangsguiden ”På gång” för att
listan över artisterna.
Lördagen den 16 juli anordnas
en speciell ”Barnkuldag” med
olika lekar och pyssel för barn
och James Hollingsworth, sommarboende i området, underhåller. Han är känd för sina
barnlåtar på skivor som Djurens
brevlåda och Barnlåtar (Älgarna
demonstrerar).

Fridals kultur förening

Sammanställning över musikkvällar under sommaren 2011:
Fre 1 juli Adrian Holmström
kvartett, jazz på hög nivå

Malm och Simon Stålspets, Visor
och lögnaktiga historier
Lör 16 juli Swing Magnifque,
kända från Mosebacke i Stockholm, svängigt av legenden
Django Reinhardt
Fre 22 juli Eva Rune och Simon
Stålspets, spelar American Roots
Lör 23 juli Stockholm Lisboa
Project Musiker från Portugal
och Sverige har enats för att förmedla sina musikala traditioner.
Fre 29 juli Musikgruppen RAA,
en av de första svenska världsmusikgrupperna på 1970-talet är i
gång igen sedan några år. Göran
Stark från Hälleforsnäs är en av
medlemmarna i bandet.
Lör 30 juli Artist meddelas senare
Fre 5 aug Filip Jers Jazz Trio,
från Thoots Thielemann till fler
jazziga toner
Lör 6 aug Sérgio Crisóstomo och
Simon Stålspets, sjunger och spelar portugisiskt&svensk folkmusik
Fre 12 aug Basisterna, kontrabaskvartetten som ger dig muik
från Beatles till Bach
Lör 13 aug Absolut Nordiskt,
musik från de nordiska länderna;
kontrabas, trumpet, dragspel och
sång
Fre 19 aug Country Pie Band,
låtar av Dolly Parton, Bob Dylan
och eget material
Fre 26 aug Andersson/Berge med
visor och burlesker

Lör 2 juli Operakväll med Daniel
Ralphsson och Erik Österberg

Lör 27 aug En hyllning till Bob
Dylan som just fyllt 70 år, sista
musikkvällen för sommaren

Fre 8 juli Artist meddelas senare

Tid: 19.30—00.00

Lör 9 juli Dag Westling från
Quilty, spelar och sjunger visor
från Irland/Skottland

Plats: Teater Klämman, Fridals
Gård (3 km från Mellösa)

Fre 15 juli

Lucas Stark, K-G

i Hälleforsnäs

Inflyttning juli/augusti 2011

Förfriskningar:
Alkoholserveringstillstånd finns.

Alla de nyrenoverade
lägenheterna har
säkerhetsdörrar och
kaklade badrum.

Det som blir ledigt efter renovering är :
4st 3rok 57kvm Hyra 3980-4300kr/mån
(Standarden avgör hyresnivån)

1st 1rok, 1tr 43kvm hyra 3190kr/mån
1st 3rok, 1tr 71kvm hyra 4960kr/mån

Masmästarvägen 6A & 6B
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Kontakta Jörgen Kåhre (jorgen@kahre.se)
tel: 070-230 40 74 vid kontraktfrågor.
För visning ring fastighetsskötaren 0157-454 454

Vi har även lägenheter i
Malmköping, Vingåker & Sköldinge.

yDrefviken Invest ABy
www.drefviken.com

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

På gång
21/5—31/7
Konstgalleriet Hälleforsnäs
Samlingsutställning ”Gjutjärn”med konstnäerna Kaarin
Bonde Jensen och Gunnar Carl
Nilsson, Uta Jacobs från Flen
Hälleforsnäs samt Marco Cueva,
Corinne Ericson, Göran Hägg,
Maria Koolen Hellmin och Amalia Årfelt frånStockholm
1/7—7/8 varje dag utom måndagar: Barnteater Teater Rita
Prick/ Prinsessan på ärten
Sagostigen, Hällarens gård kl 13
3/7—20/8 varje lördag och söndag: Sommarkafé vid Hembygdsgården i Mellösa kl 13—17,
söndagar öppen scen kl 14

sön 3/7 Mässa i H-näs kyrka kl 11
sön 3/7 Musik i sommarkväll,
Mellösa kyrka kl 17. Kerstin och
Lars Nilsson
lör 9/7 Sång och musik vid
Hembygdsgården i Mellösa kl
14. Glade Glenn: ”Mer dragspel
åt folket”
sön 10/7 Högmässa i Mellösa
kyrka kl 11
lör 16/7 Mässa i H-näs kyrka kl 11
lör 16/7 Barnkuldag vid Hembygdsgården i Mellösa kl 13—
17. Fika, lekar, pyssel,
anikstmålning, tipspromenad,
Sång och musik kl 14. James
Hollingsworth: ”Älgarna demonstrerar i Djurens brevlåda”

lör 2/7 Bruksvandring Bruket
Hälleforsnäs, samling utanför Turistinfo kl 13

sön 17/7 Musik i sommarkväll,
Mellösa kyrka kl 17. Simon Stålspets, från nordisk mandola till
bockhorn och sälgflöjt

lö 2/7 Sång och musik vid Hembygdsgården i Mellösa kl 14.
Kenneth Willgren med unga musikanter

lör 23/7 Sång och musik vid
Hembygdsgården i Mellösa kl
14. Gustaf Fagerberg, klassisk
gitarr

Stipendier på Bruksskolan

Följande högstadieelever fick stipendier vid skolavslutning i
Hälleforsnäs: Rickard Axelsson och Hanna Karlsson (Lions), Robert Ricke och Aleksandra Lamminmäki (Rotary). Företagarnas
stipendier utdelades till Erica Larsson, Andreas Hedström, Kristin Lundgren, Jaucqline Andersson och Emma Karlsson. Josefina Blas och Christoffer Pettersson fick skolans stipendier.

fert!

ör of
Ring f

• 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

sön 24/7 Högmässa i Mellösa
kyrka kl 11

bygdsgården i Mellösa kl 14. Muntellsextetten spelar bruksmusik

ons 27/7 Bokfrossa i litteratur
Bokens Stad, Harpsundsvägen 2,
Mellösa kl 16—19. Bokens Stad
skänker bort böcker för att fira
sitt 10-årsjubileum. Dryck och
tilltugg. Fri entré.

sön 14/8 Högmässa i Hälleforsnäs
kyrka kl 11

lör 30/7 Sång och musik vid
Hembygdsgården i Mellösa kl
14. Conny Andersson, sång och
keyboard, ”gammalt och nytt”
sön 31/7 Högmässa i H-näs
kyrka kl 11
sön 31/7 Bruksvandring Bruket
Hälleforsnäs, samling utanför Turistinfo kl 13
lör 6/8 Sång och musik vid
Hembygdsgården i Mellösa kl
14. Rolf Dahlström, Gunnar
Lindskog och Arne Lindén, musik
vid kaffebordet arrangerat för
dragspel, klarinett och trumpet
sön 7/8 Friluftsmässa Mellösa
kyrkpark kl 11

fre 19/8 ”Inför helgen” på Gjutaren i Hälleforsnäs kl 15. Sång,
musik, andakt, kaffe
lör 20/8 Sång och musik vid Hembygdsgården i Mellösa kl 14. Hotn Blue Jazz Band, traditionell
gammeljazz med rötter i 1920talet, Per Dywling i kornett och
trombon, Crister Hedlund i trombon, kornett och sång, Torkel Stödberg i gitarr och sång, Lars
Brokvist i bas
sön 21/8 Friluftsmässa vid Mellösa
hembygdsgård kl 11
sön 21/8 Sång och musik vid
Hembygdsgården i Mellösa kl 14.
Mellösa hembygds- och kyrkokör
mån 22/8 Sista chansen att lämna
in material till månadens Hälleforsnäs Allehanda

lör 13/8 Sång och musik vid Hem-

mån 29/8 Utgivningsdag för Hälleforsnäs Allehanda nr. 103

Plåtskjulet rivs

Hälleforsnäs Allehanda

Det plåtskjulet intill Kolhuset
som skadades svårt i en eldsvåda den 1 maj förra året ska
rivas.
— Ersättningen från försäkringsbolaget var inte så hög.
Tidigare visste vi inte riktigt
vad vi skulle göra med den
skadade byggnaden men har
nu beslutat att riva den, säger
Ragnar Boman, ordförande i
Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter, som äger fastigheten.
— Men innan byggnaden
kan rivas måste väggen mellan Kolhuset och plåtskjulet
förstärkas. Den är i ganska
dåligt skick.
Ragnar Boman berättar att
rivningen sätts i gång den 1
september, när Kolhusteatern
har stängt för säsongen och
störs inte av rivningsarbetet.
JARMO HAAPAMÄKI

Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Tidningen trycks för
närvarande i 1 800 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 även att ladda ner
som en pdf-fil på vår hemsida
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 29 augusti 2011.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 22 augusti 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.

Dömd för rivning. Plåtskjulet vid
gamla torget ska inte repareras.

Tryckt på Linderoths tryckeri,
Vingåker 2011.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18
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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

