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Invigning med pompa och ståt
I samband med årets
Bruksmarkanden invigdes Abine Noijs
skultpturpark på den
gamla Tjärtippen utanför Bruket och Lager
157. I samma veva avtäcktes Hälleforsnäskonstnären
Gunnar
Carl Nilssons skulptur
”Gjutaren”.
Jämför med den över fem
meter höga spaden, som
sedan ett och ett halvt år
tillbaka stått på Tjärtippen, ser Gunnar Carl
Nilssons nya skulptur
”Gjutaren” ganska liten
ut. Spaden, eller ”Gräv
var du står” som konstverket egentligen heter,
skänktes av samma
konstnär, menad som det
första verket i en skulpturpark i Hälleforsnäs.
Nu är det officiellt. Efter
fanfarer och tal av Ragnar
Boman, kommunalrådet
Anders Berglöv, kulturoch fritidsnämndens ordförande Jan-Åke Ohlsson
och landshövdingen Bo
Könberg avtäckte konstnären själv sin skulptur,
ett verk som Stiftelsen
Hälleforsnäs Bruksfastigheter beställde från konstnären efter att få ett
bidrag på 100 000 kronor
från Flens kommun.
— Den var dyr. Gjutaren
är ju inte ens lika stor som
den där spaden, muttrade
en av åskådarna.
Där ser man. Det är
många som tycker att
storleken har betydelse.
TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

en gjutare. kommunalrådet anders Berglöv poserar vid järnskulpturen ”Gjutaren” och dess skapare Gunnar
carl Nilsson. i samband med parkets invigning avtäcktes även en annan järnskulptur, ”Tröjan”, som tidigare inte
visats för publik, trots att den stått i ett förråd på Bruket i många år. för ett tiotal år sedan, när konsthögskolan höll en av sina kurser på Bruket i hälleforsnäs, gjorde en av eleverna en avgjutning av sin tröja i järn.

Bandklippning. Landshövdingen Bo könberg höll ett tal och invigde den nya skulpturparken vid Bruket. Tillsammans med de redan nämnda skulpturerna samt ”mötet”, som står utanför Lager 157 och Göran häggs
skulptur ”Gorilla” utanför konstgalleriet, står det redan fem järnskulpturer på bruksområdet.

”Det är ni som avgör hur
Hälleforsnäs utvecklas”
Flens kommun har nu kallat
alla Hälleforsnäsbor till ännu
ett stormöte för att säga sin
mening om hur Hälleforsnäs
ska utvecklas i framtiden.
Mötet anordnas på Folkets
hus nu på tisdag.
Projektet Utveckling Hälleforsnäs har fortsatt även efter det
framgångsrika första stormötet
i april med 80 deltagare.
En mindre grupp ortsbor har
tillsammans med kommunen
sammanställt alla idéer som diskuterades vid det första stormötet och det har bildats fyra
arbetsgrupper med olika teman:
Trafik, boendemiljö och natur,
Näringsliv, service och marknadsföring, Kultur och fritid
samt sist med inte minst, en

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

man kan göra mycket. karina krogh
berättar att den nya skatehallen på
Bruket är ett fantastiskt exempel på
att man kan åstadkomma nästan
vad som helst, bara man vill.

grupp som ska utforma en vision för Hälleforsnäs.
— Vi ser gärna att så många
ortsbor som möjligt är med i
något hörn av projektet. Det är
viktigt att vi vet vad Hälleforsnäsborna vill, säger projektledaren Karina Krogh.

Ortsborna bestämmer
— Det är inte vi på stadshuset
som kan bestämma hur det
framtida Hälleforsnäs kommer
att se ut. Det är ortsborna som
avgör sådant. Kommunen eller
EU kan eventuellt hjälpa till
med finansieringen av olika
projekt, men det inte alltid nödvändigt.
Karina Krogh nämner den nya
skatehallen, som byggdes upp
av ortsborna utan någon som
helst inblandning av Flens
kommun som ett fantastiskt
exempel på vad man kan göra
för sin hemort.
— Det är mycket som man
kan göra. Det enda som behövs
är engagemang, idéer och samarbete för att få saker att hända.
Alla som vill kan delta i den
arbetsgruppen som intresserar
en mest. Gruppernas uppdrag
är att i första hand analysera
huruvida det är möjligt att genomföra de olika utvecklingsidéerna som dyker upp.
— Det viktigaste är att ni
dyker upp. Vi kan ju inte veta
vad ni vill om ni inte säger det
till oss, säger Krogh.
TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
Öppet:
måndagar 10—18
tisdagar, onsdagar 8—15
torsdagar udda veckor 8—12
torsdagar jämna veckor 8—15
fredagar udda veckor stängt
fredagar jämna veckor 8—13
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Vi tar emot nya patienter.
Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs

www.htandh.se

Telefon: 0157-400 60
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senapskornet fortsätter under ny regi
Pingstkyrkan, som i 15 års tid
haft en butik för begagnade
varor i Centralgården i Hälleforsnäs, Senapskornet, tackar
för sig. Men butiken försvinner inte. Efter lite omorganisation och uppfräschning av
lokalerna öppnar butiken
igen, nu under ny regi.
Det är en nybildad ideell förening kallad Mödrarnas Förbättringsprojekt som tar över
verksamheten.
— Det var 15 år sedan jag startade upp Senapskornet och jag
har fått dra ett stort lass själv.
Det blir skönt att få hjälp, säger
Hälleforsnäsbon Bosse Larsson,
som berättar att han startade
upp en liknande butik även i
Strängnäs, då han bodde där,
samt pingstkyrkans second
hand-butik i Flen.
Pingstkyrkan kommer även i
fortsättningen att driva sin butik
i Flen. Det är endast butiken i

Hälleforsnäs som tas över av
föreningen Mödrars Förbättringsprojekt.

Vill bygga skola i Kenya
Föreningens vice ordförande
Anders Larsson berättar att föreningen jobbar för att samla in
pengar för att kunna bygga en
skola för de fattiga barnen i
Kenya.
— Vi översatte lite krasst det
engelska föreningsnamnet Mothers Touch Project, som vi samarbetar med i Kenya. Det var
Anders frus bror som startade
projektet i Kenya så de har full
insyn vart stödet går och de insamlade pengarna decimeras
inte av byråkrati.
Anders Kenyanska fru Beth,
som är ordförande i föreningen,
kom till Sverige för tre år sedan
med sin son Joe. Han, likaså Anders dotter Elisabeth också är
med i föreningens styrelse.
— Föreningen bildades i våras.
Nya ansikten. Delar av styrelsen av den ideella föreningen mödrars förbättringsprojekt. i förgrunden föreningens ordförande Beth Wambui Jacob,
i bakgrunden hennes son Joe och anders Larssons dotter elisabeth.
Att ta över Senapskornet var
inte aktuellt då utan vi började
med att sälja egna prylar vid
bakluckeloppisar och sånt. Nu
koncentrerar vi oss på det här i
stället, säger Anders.

ju inte yngre precis, det är skönt
att kunna trappa ner, säger han.
Nu

stänger

Senapskornet

under ett par veckors tid för att
måla och möblera om i loka-

Vill trappa ner

ett nytt ansikte. anders Larsson (till vänster) och föreningen mödrars förbättringsprojekt tar över Senapskornet vid månadsskiftet. Bosse Larsson fortsätter att hjälpa till, men behöver inte längre dra det tyngsta lasset.

omfattning än tidigare. Jag blir

lerna. En liten kaféhörna och ett

Bosse, som under åren blivit
mer eller mindre synonymt med
Senapskornet, kommer också
att vara med i ett hörn.
— Jag blir kvar, men i mindre

nyöppnat rum i källaren för kläder finns med i planerna.
TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

✁ klipp ut annonsen för 20% rabatt!

• Medicinsk fotvård (jag finns även
i Hälleforsnäs på Hälsokällaren)

• Svensk klassisk massage
• Fibromassage
• Vaxning
• Spa-behandlingar

Maria
Anell

Lyckebovägen 5 (under Mellösagården)
För tidsbokning ring 073-610 10 06
För mer info gå in på www.byhalsan.se

Nada

Hej Igen, alla mIna gamla
ocH nya kunDer! jag Har nu
blIvIt klar meD mIn vIDareutbIlDnIng ocH öppnat en ny
frIsörsalong I flen. välkomna!

Salong Amanda
AGENT OF BEAUTY

ÖPPeT: m ån — Fr e 9.30— 18
BATT !
NÄRSRA
LÖr 9— 1 5
PENSIO
SÖDRA KUNGSGATAN 8, FLEN
TEL 0157-105 40, 073-971 77 03
Hälleforsnäs Allehanda #104 • 26 september 2011

3

barnloppis på folkets hus
Årets andra barnloppis i Hälleforsnäs blev en stor succé.
Många ortsbor men även
långväga besökare kom till
Folkets hus för att fynda
barnkläder och leksaker.

som har kommit tillbaka.
— Många av dem som sålde
leksaker här i våras har nog
redan blivit av med de sakerna
de inte längre behöver, resonerar arrangörerna.

— Intresset har varit nästan
större än vi hade kunnat hoppas
på. Vi ska definitivt fortsätta att
arrangera flera barnloppisar.
Två gånger per år är nog lagom,
säger Hälleforsnäsbon Marina
Karlsson och Heléne Hugoh,
som numera bor i Norrköping.
Det gällde att vara tidigt ute
om man ville roffa åt sig de
bästa fynden. Redan vid tiotiden, när loppisen startade, var
lokalen fylld med köpsugna
småbarnsmammor och pappor.
— Jag missade tyvärr den första barnloppisen i våras, men
jag tog igen det denna gång,
skrattade Hälleforsnäsbon Nattawitra Björnfot, som på kort tid
hade fyllt sin medhavda barnvagn med allahanda leksaker,
som lilla Elisisa skulle få.
En del av ansiktena bakom försäljningsborden kände man
igen sedan den första barnloppisen i maj. Men det är inte alla

Låga priser
Det är lätt att bli av med sina
gamla leksaker på loppisen, om
varorna är hela och priset rätt.
Barnkläderna är inte riktigt lika
lättsålda. För att snabbt bli av
med sakerna man inte längre
behöver, måste man sätta priset
tillräckligt lågt.
Den låga prisnivån gör att det
blir svårt att låta bli att handla.
Eller vad sägs om 20 kronor för
ett stort Bamse-träpussel med
125 delar i nyskick? Eller tio kronor för en sovsäck som ser ut
som Tigern i Nalle Puh? Jag
kunde i alla fall inte låta bli.
Vår lilla Amanda ska få massor av nya saker att leka med
när hon fyller år snart.
Att leksakerna är begagnade
gör ingenting. De blir ju ändå
begagnade så fort de rivs ur originalpaketet.

Nöjda. marina karlsson, heléne hugoh med sina barn filippa och felix tillsammans familjen Lövborg, som hade kommit från Norrköping för att sälja
sina överblivna barnleksaker.

TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

Storfyndar. Nattawitra Björnfot missade den första barnloppisen i våras och
hade väntat på att den skulle anordnas igen. Lilla elisia, 1½år, fick en hel hög
med leksaker med sig hem från barnloppisen.

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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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.
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2nd floor har redan över
hundra medlemmar
Premiären av skatehallen och
den nybildade föreningen
blev precis lika lyckad som
man hade hoppats på. Uppemot 300 personer kom för att
se, eller teståka, de sprillans
nya skateboardsramperna.
Projektet med att bygga en skatehall för ungdomarna som Mikael ”Micke” Lindqvist och Tero
Larsson drog i gång i somras
har blivit uppmärksammad och
hyllad i både media och bland
kommunpolitikerna. Det som
skiljer projektet från så många
andra ungdomsprojekt är att
Micke och Tero inte gick ut och
sökte bidrag till projektet, utan
kavlade upp ärmarna och började bygga i stället.

Varmt mottagande
Via Internet och en nyuppsatt
Facebook-sida fick de snart med
sig flera andra ortsbor, både
vuxna och barn, som tände på
Mickes och Teros idé att bygga
en skatehall på Bruket. Många
företagare på orten hjälpte till
med material eller arbetskraft
vid byggandet och även ungdomarna kunde hjälpa till.
Efter några veckor var skatehallen i Brukets gamla ritkontor
klar och invigdes den 3 september och verksamheten är redan
i full gång.
Föreningens ordförande Mikael Lindqvist är helnöjd med
hur skatehallen har tagits emot
av ortsborna.
— Premiären blev mycket
lyckad. Det kom skejtare ända

från Västerås för att testa vår
skatehall. De gav ramperna ett
gott betyg. De är inte jättehöga,
men uppskattas även av de
mest erfarna åkarna. Killen från
Västerås sa att vår hall är den
skönaste skateparken han har
åkt i, säger Micke nöjt.
Hyresvärden, Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter, gav
den nystartade föreningen en
överraskande och mycket uppskattad invigningspresent. 2nd
Floor slipper ”tills vidare” betala hyra för lokalerna. Kostnaden
för
uppvärmningen
kommer föreningen däremot
inte undan.

kurs för blivande svamphundar
Sju hundar och deras ägare
träffades vid Hällarens gård
för kurs i svampsök med
hund i mitten av september.
Utbildningen hölls i de sagolika
skogarna runt Sagostigen och
kursledare var Helena Andersson med sin Sigge Svamphund.
Inriktningen på kursen var att
lära hundarna att söka svamp
och dessutom lära hundägarna
fler goda matsvampar än bara
kantareller.
Skogen var full med svamp av
alla de sorter och hundarna tränades på kantareller och även
svart trumpetsvamp, trattkantarell, rödgul trumpetsvamp, blek
taggsvamp med många.

Alla hundar visade verkligen
framtassarna som blivande
svamphundar. En av de deltagande hundarna kom även på
att hon kunde plocka svampen
och lämna dem till sin matte.
Kursen blev en stor framgång.
Nöjda kursdeltagare vände
hemåt med sina blivande
svamphundar och överfulla
svampkorgar.
Ingen hund blir fullärd på endast en helg, men både hundarna och människorna har nu
lärt sig grunderna för att kunna
fortsätta träna hemma.
En liknande kurs kommer att
anordnas även nästa höst.
TexT och foTo:
heLeNa aNDerSSoN

Tjejkvällar och seniorer
Efterfrågan har varit stor. Föreningen har redan över hundra
medlemmar och aktiverar i snitt
30 ungdomar varje kväll som
hallen är öppen.
Skatehallen på Bruket är bemannad tisdagar, torsdagar och
lördagar, men utöver det anordnar man en speciell tjejkväll för
första gången nu på onsdag.
— Vi har flera tjejmedlemmar
som inte riktigt vågar att åka
samtidigt med killarna. Därför
ordnar vi en tjejkväll då endast
flickor får åka. Om det finns tillräckligt med intresse så fortsätter vi med tjejkvällarna, säger
Micke. Även seniorer kan få
egna kvällar.
Med information om 2nd
Floor hittar man på deras hemsida 2ndfloor.nu.

Några av kursdeltagarna. från vänster: Jenny karlsson med harry, Yeska
karlsson med Shanti och pamela Wright med frej. mycket mer om vad som
hände under helgen går att läsa på svamphunden.bloggplatsen.se.

TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

ffert!

ör o
Ring f

Välbesökt och uppskattad. Den nya skatehallen på bruksområdet har fått ett
varmt mottagande av ortsborna, av både ungdomarna och deras
föräldrar. cirka 300 personer kom till invigningen i början av september
och föreningen har redan över hundra medlemmar.

• 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
Hälleforsnäs Allehanda #104 • 26 september 2011
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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

ok tjärnen
I slutet av maj och i början av juni fanns
Trim-kontroller utsatta väster om Hälleforsnäs med "Svältberget" som utgångspunkt.
42 st Trim-paket hade sålts.
Bland de som lämnat in startkort har utlottning skett. Följande motionärer har erhållit presentkort: Anita Lundin, Ulf
Johannisson och Nils Johansson.
Trim-arrangemang kommer att anordnas
under 2012 vid ungefär samma tid.
Under hösten har OK Tjärnen arrangerat
två orienteringstävlingar.
Veterantävlingen den 25 augusti, ett samarrangemang med OK Nalle, avgjordes i
skogarna kring gården Johannislund som
ligger mellan Hälleforsnäs och Granhed.
Deltagarna var orienteringsveteraner från
Södermanland och Västmanland.
128 löpare kom till start i det vackra höstvädret. Deltagarna hade fyra olika banor
och välja mellan, den längsta var 4,5 km och
den kortaste 2,1 km.
Efter genomförd tävling samlades deltagarna kring kaffe och hembakta smörgåsar

med stekt ägg som pålägg.
Veterantävlingarna anordnas av orienteringsklubbar i Södermanland och Västmanland varje tisdag och torsdag under den
snöfria tiden. Förutom själva tävlingen är
det en värdefull social träffpunkt.
Medeldistansorienteringen den 11 september som avgjordes strax norr om Mellösa tätort bjöd på en detaljrik karta över en
terräng, som är en kombination av stigrikt
strövområde och vresig vildmark.
Tjärnentävlingen genomfördes i år i skuggan av både SM i långdistansorientering
och ungdoms-SM. Detta bidrog till att deltagarantalet i framför allt ungdoms- och juniorklasserna var tämligen tunt. Endast 270
löpare genomförde söndagens tävling i Mellösaskogen, och det var en missräkning för
arrangörerna. Orienteringsklubbarna i
norra Sörmland lade beslag på flertalet
topplaceringar i ungdomsklasserna, medan
segrarna i huvudklasserna D21 och H21
togs hem av Johanna Öberg, OK Hällen,
resp. Per Carlborg, Nyköpings OK.
”Det här skulle man ha haft som träning
inför VM”, var nyblivne VM-silvermedaljören Peter Öbergs spontana kommentar om
OK Tjärnens orienteringstävling. Peter
Öberg som deltog i en öppen klass, tyckte
alltså att tävlingen skulle ha passat i förbe-

redelserna inför årets VM, som nyligen avgjordes i svårorienterad och hård terräng i
Frankrike.
kJeLL carLSSoN
ok TJärNeN

Vinnarsmajl. Tjärnentävlingen den 11 september,
segraren i D21, Johanna Öberg och segraren i
Öppna klassen peter Öberg. Båda från ok hällen
(Stigtomta). foto: ingemar Gustafsson

Vår hund Caprice är fortfarande 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

Familje-Halloweenfest i Folkets Hus!

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Jarmo Haapamäki
jarmo@halleforsnas.se 0157-40124
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Söndag 30 oktober kl 14—17
Inträde: Leksak/gosedjur (som
sedan skänkes till välgörande ändamål)
Aktiviteter: ansiktsmålning, fiskdamm,
pyroteknik samt café för stora och små!
Kom gärna utklädd. Välkomna!
ÖNSKAR

HÄLLEFORSNÄS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

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

På gång
tis 27/9 Hälleforsnäs Ortsutveckling: Stormöte på Hälleforsnäs Folkets hus kl 19—21
sön 2/10 Högmässa i Mellösa kyrka kl 11
ons 5/10 Sopplunch i Mellösa församlingshem
kl 12. Anmälan tel. 60068 eller 60008.
tor 6/10 Mässa i Mellösa kyrka klo 8.30
fre 7/10 Andakt i Gjutaren kl 15
sön 9/10 Skördemässa i Mellösa kyrka kl 11.
Körerna deltar. Kaffe och auktion efter mässan.
tor 13/10 Mässa i Hälleforsnäs kyrka kl 8.30
tor 13/10 Sopplunch, Kyrkans hus i Hälleforsnäs kl 12. Anmälan tel. 60207.
sön 16/10 Mässa i Hälleforsnäs kyrka kl 11
tis 18/10 Sopplunch i Mellösa församlingshem
kl 12. Anmälan tel. 60068 eller 60008.
tis 18/10 Film Nya finska filmer: ”Hella W”
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
tor 20/10 Mässa i Mellösa kyrka kl 8.30
fre 21/10 ”Inför helgen” på Gjutaren kl 15
Sång, musik, andakt, kaffe. Arr: Centrumkyrkan
Flen/Hälleforsnäs
sön 23/10 Temagudstjänst i Hälleforsnäs kyrka
kl 18. Pytte och barnkör deltar.
mån 24/10 Sista chansen att lämna material
till månadens Hälleforsnäs Allehanda
sön 30/10 Jaktmässa i Mellösa kyrka kl 11.
Soppa i församlingshemmet.
sön 30/10 Familje-Halloweenfest på Hälleforsnäs Folkets hus kl 14—17
mån 31/10 Utgivningsdagen för Hälleforsnäs
Allehanda nr 102
Klapp och klang onsdagar kl 9 i Kyrkans hus i
H-näs, fredagar kl 9 i Mellösa församlingshem.

Trängsel. Det strålande vädret och invigningen av den nya skulpturparken drog många
besökare till årets Bruksmarknad i hälleforsnäs lördagen den 17 september.

en lyckad jubileumsmarknad
Den tjugonde Bruksmarknaden i
Hälleforsnäs blev ett lyckat arrangemang på alla sätt. Vädret var
strålande och tusentals besökande
vallfärdade till Bruket.
Det utlovade uppträdandet av före
detta Shanes-stjärnan Lennart Grahn
var man tvungen att ställa in på
grund av sjukdom, men för övrigt
löpte arrangemanget utan några
större överraskningar. Även parkeringen fungerade relativt smidigt, förutom trafiktoppen kring halv tolv, då
den nya skulpturparken invigdes.
Efter tolvtiden minskade trängseln
och många tyckte att det var riktigt
trevligt att strosa runt på bruksområdet, handla hos knallarna, se på hembygdsföreningens film eller Unga

Kundkväll i höstmörkret
Onsdagen den 12/10 kl 18—21
är ni välkomna att ta del av
våra nya behandlingar, som
under kvällen kan bokas till
rabatterat pris!
Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Välkomna!
Maria Anell och Monica Skogner
Byhälsan & Hudfin
Mellösagården

Kolhusets teaterföreställning. Eller
kanske kolla in den nyöppnade skatehallen, som hade öppet hus under
marknadsdagen.
TexT och foTo:
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.
Ansv. utgivare, redaktör,
texter, 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 31 oktober 2011.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 24 oktober 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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Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

en sund affär
Priserna gäller vecka 39
26/9— 2/10 2011
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Ciabatta

Kalles kaviar
300 g

Nygräddad i butiken

2 för

10,00

19,90

Öppet varje dag. Ring
innan du kommer!
Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget,
Länstrafiken
busskort.

Välkomna!

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

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

