Hälleforsnäs Allehanda
Vårt stationshus finns inte längre

29 augusti 2011 · Delas ut till alla hushåll i Hällefor snäs med omnejd · Nr 103 · År gång 11

Trots att vi har vetat
länge att järnvägsstationen ska rivas kom det
ändå som en överraskning för många Hälleforsnäsbor. ”Jag trodde
att någon skulle starta
en protestlista och på
något sätt stoppa rivningsplanerna”, sa en
Hälleforsnäsbo förtvivlat efter att ha klivit av
tåget och sett en grävskopa äta sig genom
byggnaden.

Den 135 år gamla järnvägsstationen i Hälleforsnäs är en av de 300
byggnader som Trafikverket ska riva under de
närmaste två åren.
— Huset är i ganska bra
skick med mycket charm.
Fast vi har rivit ännu finare byggnader än denna
åt Trafikverket. Nyligen
rev vi en stationsbyggnad
som hade totalrenoverats
med nya treglasfönster
och allt, berättade en av
rivningsgubbarna.
Flens kommun erbjöds
att köpa stationshuset i
Hälleforsnäs för en krona,
men tackade nej. Man
kunde inte komma på
någon användning för
byggnaden. Såvitt vi vet
så har ingen annan erbjudits att få köpa huset.
I början av augusti anlände grävmaskinerna
och rivningen av stationshuset började. Det ståtliga
timmerhuset gjorde värdigt motstånd men efter
några dagar hade huset
mejats ner till marken.
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Halvvägs. Stationsbyggnaden var byggd av rejält virke och det tog flera dagar för grävmaskinen att äta sig
genom byggnaden. Det var inte något större fel på byggnaden, det var inte därför den revs. Att förvalta och
underhålla tomma byggnader kostar pengar och ingen på Trafikverket eller Flens kommun hade någon användning för huset. Järnvägsstationen invigdes på hösten 1876.

Inga demostrationer. Ingen startade en protestlista eller på något annat synligt sätt visade sitt missnöje. Det
gör man inte i Hälleforsnäs. Man väntar på att någon annan ska göra det. En kvarleva från brukspatronernas
tid, må tro. Gör inget annat än du har blivit tillsagd att göra. ”De skulle aldrig fått riva stationshuset om det
hade legat i Malmköping”, sa en ortsbo. Det är förmodligen sant. De är bättre på att förvara och försvara sitt
kulturarv i Malmköping än i Hälleforsnäs.

Prylmarknad på Folkets hus

Samtidigt som en inhyrd riddare kämpade för Hälleforsnäs ära vid tornerspelet i Sparreholm
pågick en prylmarknad i Hälleforsnäs
Folkets hus.

Värmepellets

för avhämtning eller hemlever ans

SVENSK TRÄPELLETS
Jämn och hög kvalitet
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Gratis leverans vid beställning av minst två
pallar med pellets, gäller i Hälleforsnäs och
Mellösa (leverans av en pall = 100 kr).
Fraktkostnad till andra orter enligt
överenskommelse.

Bland olika försäljare
fanns bland annat
Ibtisan, som vi har Utländska läckerheter. Traditionella maträtter
sett ofta säljandes och kaffebröd från Palestinien, det är vad Hälleforsnäsbon Ibtisan brukar sälja, alltid med ett
läckerheter från sina
leende. Detta trots att hon precis har fått höra
hemtrakter.
att hon blir utvisad tillbaka till sitt krigshärjade
— Jag har bott här i hemland.
fyra år men nu har jag
fått veta att jag inte får
något uppehållstillstånd i Sverige och
blir skickad tillbaka
till Palestina, suckar
hon.
Hon är definitivt
inte nöjd med myndigheternas beslut.
— Det är fortfarande
oroligt där. Jag vill
inte att min 16-åriga Brot tplat s H äll efors näs. Börje Carlsson sålde
dotter behöver bo där, sina kriminalböcker på Prylmarknaden.
säger Ibtisan, men
orkar ändå att le medan hon tiotal år sedan och om de klantiga postrånarna i Högsjö, som
säljer sina läckerheter.
En annan välbekant ansikte på stal Irja Järvinens gamla Golf i
prylmarknaden den 20 augusti Hälleforsnäs och använde den
var Börje Carlsson, före detta som flyktbil.
— Det var ovanligt korkade
polis och författare av böckerna
rånare. De blev utan några
i serien Brottsplats Sörmland.
— Jag känner till de här trak- pengar i Högsjö, eftersom kasterna väl. Jag var stationerad i sörskan sa att hon inte hade
pengar.
Dessutom
Villåttinge polisdistrikt på 1960- några
talet. Hälleforsnäs ingick i mitt glömde de kvar sin egen bil i
Hälleforsnäs, registrerad i eget
arbetsområde, berättar han.
I sina böcker berättar han bland namn, när de var här och stal
annat om spritfabriken i Mel- Golfen.
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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

Tivoli och skulpturinvigning
på årets jubileumsmarknad

Vid årets Bruksmarknad i
Hälleforsnäs, den 20:e i ordningen, invigs det andra
konstverket i skulpturparken
på den gamla Tjärtippen
utanför bruksområdet.

— Skulpturen heter Gjutaren
och är en minnesskulptur över
Bruket och verksamheten där,
berättaren Hälleforsnäsbon och
konstnären Gunnar Carl Nilsson. Det är han som fick uppdraget att göra skulpturen som
ska invigas av landshövding Bo
Könberg i samband med Bruksmarknaden den 17 september.
Skulturen blir cirka två meter
hög med pidelstal och är naturligtvis gjort av järn. När den blir
klar ska den placeras cirka 30
meter från ”spaden˝, den första
skulpturen på Tjärtippen.
— Man kan säga att skulpturen är föreställande men stiliserad. Det är ingen sån grej som
ingen förstår vad den föreställer.
Alla ser att det är en gubbe som
står och gjuter, beskriver konstnären själv skulpturen.
Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter sökte, och fick,
100 000 kronor från Flens kommun för att kunna anlägga en
skulpturpark på det numera
miljösanerade området kring
Tjärtippen.
Den stora gjutjärnsgorillan
som under sommaren stått
utanför konstgalleriet i sommar
kommer också att ingå i skulpturparken och kommer därmed
att stanna kvar i Hälleforsnäs.

Jubileumsmarknad

Hösten 1992 anordnades den
första Bruksmarknaden med
Stina Dabrowski som det stora
dragplåstret.

— Marknaden har vuxit en hel
del sedan dess, men vi vill inte
att den ska växa för mycket. Vi
vet att både knallarna och besökarna uppskattar att vi håller oss
vid 70—75 knallar, berättar Lena
Eklöf, ordförande i Stiftelsen
Hälleforsnäs Bruksmarknad.
— Under åren har marknaden
hittat sin form. Det har blivit en
hemvändardag och trots att vi
har haft över 10 000 besökare så
är det fortfarande en liten marknad. Vi satsar hellre på lokala
förmågor än kändisar utifrån.

Hoppas på fint väder i år. Några av eldsjälarna bakom Bruksmarknaden i
Hälleforsnäs, som anordnasni år för tjugonde gången. Från vänster: Sune
Andersson, Lena Johansson, Roger Eklöf, Thomas Olsson, Lena Eklöf,
Leif Larsson, Stig Nygren. Bakom stiftelsen och marknaden står idrottsföreningarna Hälleforsnäs IF, gymnastikföreningen HGF och OK Tjärnen.

Den sista gjutaren

Varje år har Mellösa hembygdsförening visat en film i personalhuset. Årets film heter ”Den
sista gjutaren” och är en nuproducerad dokumentärfilm om
gjuteriet, som stängdes i fjol.
Årets musikunderhållare är
Lennart Grahn (ex-Shanes) och
Lennart Johansson samt Gubbkören från Eskilstuna. Eskilstunagardet med sina drillflickor
uppträder också.
Den nybyggda skatehallen
håller öppet hus och Gjuterimuseet samt konstgalleriet har
öppet som vanligt och Unga
Kolhuset spelar pjäsen ”Smittan”i Kolhuskrogen.
För barnen finns tivoli med karuseller och hoppborg. En barnloppis anordnas samma dag på
Folkets hus. Det har dock ingfenting med själva marknaden
att göra.
Bruksmarknaden har numera
en egen hemsida med adressen
bruksmarknad.se.
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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
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Bo tryggt och bra i Hälleforsnäs!
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De gjorde det — utan kommunalt bistånd
Det tog sex veckor att bygga
en skateboardhall för ungdomarna i Hälleforsnäs. Det
som behövdes var några entusiaster med en vision, en
Facebook-sida och välvilligt
inställda sponsorer. Flens
kommun ville man inte ens
fråga om hjälp.

— Vi har hela tiden sagt att vi
inte ska blanda in kommunen i
det här innan vi har en färdigt
produkt, en fungerande skateboardhall, en förening som driver den och många aktiva
medlemmar. Sedan tänker vi
söka bidrag för att kunna driva
verksamheten, säger Mikael
Lindqvist, ordförande i den nybildade föreningen och personen som drog i gång det hela för
bara några veckor sedan tillsammans med Tero Larsson.

Många sponsorer

— Vi har använt oss av de
kontakter vi har haft. Om vi har
behövt virke har vi frågat sågverket om de kan sponsra oss
med virke och så vidare. Många
av företagarna på orten har tänt
på idén och i sin tur kontaktat
andra företagare och tillsammans gått in och försett oss med
byggmaterial och annat. En företagare gav oss en dator och en
storbildsprojektor, som vi har
hängt på väggen.
Tills vidare är det Mikaels företag, Mickes Reklam & Grafik,

Internationellt. Att det handlar om ungdomskultur med influenser från USA går inte att ta miste på. Föreningen använder mycket engelska i sina affischer och stavar till föreningens namn ”2nd Floor SK8”. Skatelokalen ligger i andra
våningen, därav namnet. På bilden ser vi styrelsemedlemmarna Tero Larsson, Jimmy Johnson, Mia Ljungkvist, Kristian
Oikarinen och Micke Lindqvist. Bakom honom skymtar Louie Johnson och höger om honom hans lillebror Lance.
som står för lokalhyran. Företaget var tidigare verksam på
bruksområdet, där Micke hyrde
Brukets gamla ritkontor. Numera är verksamheten flyttat till
egna lokaler i andra änden av
samhället och det gamla ritkontoret stod tomt.
— Än så länge bjussar jag på
hyran, men i längden måste
verksamheten bära sina egna
kostnader, säger han.
Medan de vuxna styrelsemed-

I star tgroparna. Ortens ungdomar är överlyckliga för att kunna få en egen
skatehall. Många ungdomar har redan engagerat sig i projektet, De som inte
kan hjälpa till med byggandet, har hjälp till att sprida information eller på
annat sätt varit delaktiga. På bilden Oliver Linder, Melker Linder, Louie
Johnson och Kristian Oikarinen.
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lemmarna berättar om sin nyfunna fritidssyssla, passar ett
gäng ungdomar på att provåka
de nybyggda skateboardramperna, som i princip fyller hela
kontorslokalen. Detta har ungdomarna fått vänta på i många
år. På 1970-talet var trycket från
ungdomarnas sida stort och
man ville förvandla Brukets
gamla tvätteri till skateboardhall, men tvätteriet revs.

Började på en gång

— Den här gången förlitade vi
oss inte på några andra. I stället
för att bara snacka så drog vi i
gång med bygget, berättar Tero
Larsson, som själv var en av
ungdomarna i byn som för 30 år
sedan byggde ramper av spillvirke vid parkeringsplatser och
smågator för att kunna öva på
nya skateboardkonster med
sina kompisar. Nu är han en av
styrelsemedlemmarna i den nybildade skateboardföreningen i
Hälleforsnäs.
— Det ökande klottret i byn
var en väckarklocka, som påverkade vårt beslut att engagera
oss i projektet. Ungdomarna är
frustrerade när de inte har nå-

gonstans att åka och jag måste
säga att sedan det här projektet
har varit i gång har klottret i byn
i princip försvunnit, säger Mia
Ljungkvist, även hon med i styrelsen.
— I startskedet av projektet
var det några som hade klottrat
ner en hel del på Bruket. Vi berättade om detta på vår Facebook-sida och befarade att vi
kanske inte kan fortsätta om
skateboardåkarna för med sig
en massa klotter till Bruket.
Dagen efter visste vi vilka förövarna var. Andra ungdomar i
byn ställde dem till svars och
klottrarna fick själva sanera bort
alla sina klotter. Sedan dess har
vi inte haft några problem med
klotter, säger Micke Lindqvist.

Kontakt via Internet

Facebook-sidan, som Micke registrerade direkt efter att idén
med en skateboardhall dök upp,
har varit en livligt besökt samlingspunkt för både vuxna och
ungdomar, där man tillsammans och på ett demokratiskt
sätt har fått utbyta idéer och
planer både bygget och verksamheten.

— Utan Facebook hade vi nog
inte lyckats med projektet. Åtminstone skulle det ha tagit oerhört mycket längre tid. Nu har
det gått bara sex veckor och vi
är i princip klara. Det är bara lite
smådetaljer kvar. Jag själv struntade i min semester, jag har istället varit här och hjälpt till att
bygga, säger Tero.
— Vi alla brinner för det här.
Det är ett gäng härliga människor som jag har lärt att känna
under dessa veckor. Ungdomarna måste ta över verksamheten någon gång, men vi har
ingen brådska att låta dem göra

allt jobb. Det är bara roligt att få
vara med!
Till invigningen den 3 september har man bjudit in några riktigt duktiga skateboardåkare,
som ska visa några avancerade
tricks för åskådarna. Förutom
ortens ungdomar är även föräldrar och andra intresserade
välkomna. Speciellt inbjudna är
kommunpolitikerna. Många av
dem har redan hyllat de driftiga
Hälleforsnäsborna via Facebook-sidan och på andra håll i
kommunen.
JARMO HAAPAMÄKI

Ville ha någonstans att åka. I Tero Larssons fotoalbum hittar man bilder från hans ungdom från slutet av 1970-talet, när skateboard var
ett av hans stora intressen. Senare tog musiken överhand. Här poserar han med sin egenhändigt byggda bräda.Till vänster Torben Freytag med sin Alva-bräda, i mitten Tero Larsson, till höger John Freytag
med sin New Sport Pipefokker. Senare blev de alla medlemmar i
bandet Dorian Gray, en mycket långlivad popgrupp som bildades i
början av 1980-talet och upplöstes för bara några år sedan.

Nu har jag slutat!

Jag vill med hela mitt hjärta tacka alla kunder som
stöttat mig under mina år med Hälsokällaren.
Samdigt vill jag önska Linda Falk lycka ll med
a driva Hälsokällaren vidare!

Anna-Karin Andersson

Storgatan 16, Hälleforsnäs
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Föreningsnytt

Gratis forum för ideella föreningar
inom tidningens utgivningsområde

OK Tjärnen

Södermanlands och Västmanlands
orienteringsveteraner
träffas i regel två gånger per
vecka, tisdagar och torsdagar,
för att tävla mot varandra i den
s.k. veterantouren. OK Tjärnens
veteraner ansvarar tillsammans
med OK Nalle ( Flen) för två av
dessa arrangemang, den 25 augusti och den 1 december.
Vid var och en av dessa tävlingar beräknas 125—150 personer delta.
Söndagen den 11 september
arrangeras den traditionella
Tjärnentävlingen dit orienterare
i främst Södermanland och angränsande distrikt inbjuds. I år
äger tävlingen rum i skogsområdet omedelbart norr om Mellösa tätort. Cirka 500 deltagare
förväntas vara med. Målet är beläget på sandplanen intill förskolan, så det är lätt och
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bekvämt att ta sig dit för den
som är intresserad av att titta på
arrangemanget.
Om man tidigare deltagit i
Trimorientering eller av annan
anledning skulle vilja prova på
en ”riktig” orienteringsbana,
finns det möjlighet för var och
en att denna söndagsförmiddag
deltaga i en öppen motionsklass. Det finns motionsbanor
av olika längd och svårighetsgrad att välja mellan.
Under september och oktober
kommer OK Tjärnen att bedriva
orienteringsskola. I första hand
inbjuds barn och ungdomar i
Hälleforsnäs och Mellösa att
deltaga, men det är möjligt även
för vuxna att vara med. Man
kanske vill skaffa sig kartkunskap för att känna sig säker i
bär- och svampskogen.
Orienteringsskolan äger rum
en gång per vecka med start
torsdagen den 1 september kl.
18.30.
Utgångspunkt för aktiviteterna är OK Tjärnens klubbhus,
Torsbovägen 14 i Hälleforsnäs.
ERIK RUNDSTRÖM
OK TJÄRNEN

2nd Floor

Den alldeles nybyggda skatelokalen 2nd Floor i Hälleforsnäs
öppnar äntligen sina dörrar och
ramper för allmänheten.Vi kommer att ha en kortare öppningsceremoni och sen är det fritt
fram att mingla, alltså kolla in
lokalerna, prata med de ideella
krafter som förverkligat detta
och som kommer driva stället,
samt titta på lite åkning av både
stora och små, avancerade och
nybörjare. Eventuellt kommer
vi även få hit namnkunniga,
sponsrade åkare också.
Invigningen äger rum lördagen den 3 september klockan
13—17.
2nd Floor ligger alltså inomhus på f.d gamla ritkontoret på
Bruket i Hälleforsnäs. Vi har
cirka 200 m2 med två olika
större sektioner av stabila ramper. Vi har även musikanläggning/storbildsprojektor, kök,
försäljning m.m. i lokalen. Vi
kan även erbjuda relaterade
produkter till rabatterade priser.
Den fortlöpande verksamheten drivs ideellt av vuxna och

ungdomar tillsammans. Hallen
är dessutom designad och alltså
byggd med hjälp av ideella lokala krafter och framför allt lokala sponsorer.
Vår hemsida: 2ndfloor.nu
TERO LARSSON
2ND FLOOR

Kortfattat

Skogshyddan fyller 40 år

Förskolan Skogshyddan vid
vattentornet i Hälleforsnäs firar
40 år. Personalen vill att så
många som möjligt av deras
”gamla barn” med familjer
kommer för att återse sin gamla
förskola i samband med festen.
Skogshyddan har öppet hus tordagen den 8 september mellan
tre och sex på eftermiddagen.

13 utsålda föreställningar

Sommarens förställningar på
Kolhusteateatern, ” Spök” med
Björn Skifs och Bengt Palmers
som upphovsmän, har varit en
stor succé. Vad vi har hört har
hela 13 av sommarens 16 föreställningar varit utsålda.

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

På gång
19/8—25/9
Konstgalleriet Hälleforsnäs
Grafiska sällskapet 100 år
ons 31/8 Sagostigen extraöppet kl
8.30—15, Fårklippning kl 9 med
VM–klipparen Christer Gustavsson
lör 3/9 Sörmländska Bokmässan
hålls i Sveaparken, Flen kl 11—16
Arrangör: Bokens dag i Mellösa
lör 3/9 Konsert i Hälleforsnäs kyrka
kl 16 med Kyrkokören
sön 4/9 Högmässa Mellösa kyrka kl 11
tor 8/9 Öppet hus på förskolan Skogshyddan i Hälleforsnäs kl 15—18
sön 11/9 Högmässa i Hälleforsnäs
kyrka kl 11
mån 12/9 Sagostigen extraöppet kl
9—15 med Teater Rita Prick som
spelar ”Prinsessan på Ärten” kl 13
fre 16/9 ”Inför helgen” på Gjutaren
kl 15 med sång, musik, andakt, kaffe.
Arrangör: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
lör 17/9 Bruksmarknaden på Bruket
i Hälleforsnäs kl 10—16. Se separat
artikel i tidningen.
lör 17/9 Invigningen av statyn ”Gjutaren” på Skulpturparken kl 11.30
med landshövdingen Bo Könberg
lör 17/9 Barnloppis på Hälleforsnäs
Folkets hus kl 10—14
lör 17/9 Marknadscafé på Kyrkans
hus i Hälleforsnäs kl 11—16
firrmationssön 18/9 Högmässa, konfi
skrivning i Mellösa kyrka kl 11
mån 19/9 Sista chansen att lämna
material till månadens Hälleforsnäs
Allehanda
tis 20/9 Film Nya finska filmer:
”Prinsessan” Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
sön 25/9 Familjemässa i Hälleforsnäs
kyrka kl 11
mån 26/9 Utgivningsdagen för Hälleforsnäs Allehanda nr 102

Vår hund Caprice är försvunnen!
Hon försvann från
sitt hem vid Åbo
torsdag 18 augusti.
Caprice är 6 år,
röd, har ståndöron och 25 cm mankhöjd.
Alla tips tas tacksamt emot!
Anders 073-568 99 35 Linnéa 070-790 27 18

Bruket anno 2011. Denna vy kommer att ändras dramatiskt när det cirka 4000 kvadratmeter stora gjuteriet i mitten av bilden (det ljusare taket) rivs. Byggnaden är i dåligt skick och stiftelsen som äger fastigheten anser rivning vara den enda realistiska lösningen. Kontorslängan, på bilden till vänster om gjuteriet,
ska inte rivas utan på sikt förvandlas till mindre butiker. Lager 157 skymtar längt bort i bilden i änden av
den planerade gågatan med mindre butiker.

Gjuteriet ska rivas
Gjuteriet i Hälleforsnäs
försvinner. Den cirka
4 000
kvadratmeter
stora gjuterilokalen ska
rivas. Det innebär ett
definitivt slut på den
350-åriga epoken.

Stiftelsen
Hälleforsnäs
Bruksfastigheter,
som
äger fastigheten, bekostar
under hösten en förundersökning om eventuella
miljöföroreningar
som
måste saneras i samband
med rivningen av byggnaden.
— Vi har ännu inte tagit
något definitivt beslut på
att byggnaden ska rivas,
men vi tror inte att det är
realistiskt att rädda gjuteriet, säger Ragnar Boman,
ordförande i stiftelsen.
Gjuteriet har stått oanvänt sedan Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB lade
ner gjuteriet vid slutet av
förra året. Verksamheten
gick bra, men för att
kunna fortsätta skulle
man behöva renovera lokalerna.

Taket ramlar in

Byggnaden och framför
allt dess tak var i behov av
en mycket omfattande
och dyrbar renovering.
På ett ställe var man
tvungen att bygga ett provisoriskt tak inomhus för

att skydda arbetarna från
nedfallande delar av det
söndervittrande
taket.
Underhållet av byggnaden har eftersatts och i nuläge pratar man om
sjusiffriga belopp som
skulle krävas för att rädda
byggnaden. Stiftelsen har
inte råd med detta.
— Vi vet inte än exakt
vad det kommer att kosta
att riva byggnaden, men
vi vet att det blir så pass
dyrt att vi inte klarar det
utan ekonomiskt stöd från
något håll, säger Ragnar
Boman.
— Vi får se vad undersökningen om miljöföroreningar ger för resultat.
Det är möjligt att söka
statligt stöd för miljösanering i fall det visar sig att
området är förorenat.

Processen tar tid

Rivningen av gjuteriet
kan bli aktuell om 1—2 år
om finansieringen blir löst
på ett smidigt sätt. Boman
säger att kontorsdelen av
byggnaden är i bättre
skick och ska inte rivas.
Eventuellt
kan
man
öppna en rad butiker där.
Man har en vision om en
gågata med mindre butiker mittemot outletbutiken Lager 157.
Rivningen av plåtskjulet

som brandhärjades i fjol påbörjas
enligt planerna i september, efter
att Kolhusteatern har gett sin sista
föreställning för sommaren.
JARMO HAAPAMÄKI

Hälleforsnäs Allehanda
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 26 september 2011.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 19 september 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.
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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, Sebban

