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Skrottomten på Karlavägen tömdes
med hjälp av polisen och kronofogden
Det tog lite tid men nu
är det gjort — den missskötta villatomten på
Karlavägen i Hälleforsnäs
som
irriterad
många är nu tömd på
bilvrak och annat bråte.
Det tog flera dagar att
tömma tomten på gamla
bilar, maskiner och annat
skrot som villaägaren
samlat genom åren på sin
tomt och till och med ute
på gatan. Flera poliser
och representanter av
kronofogden och Flens
kommun deltog i rensningen.
Kommunen har sedan
länge begärt att villaägaren gör rent på sin tomt
men ingenting hände. Till
slut var måttet hos miljökontoret rågat och man
ansökte om tvångstädning av tomten, som började bli en hälsorisk för
de boende i närheten.
Ärendet har tagit extra
lång tid eftersom personen som bor i villan inte
gått att nå för en delgivning.
— Han har gjort sig oanträffbar så vi spikade upp
delgivningshandlingen
på hans dörr. Enligt lagen
ska man vänta ett visst
antal veckor efter en
sådan tvångsdelgivning
innan man kan kalla in
personal för att göra rent,
berättade Jan Johansson
från kronofogdsmyndigheten som närvarade vid
tvångsstädningen.
TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

katastrofområde. ett par skrotbilar och en gammal truck har redan lastats på långtradaren från tomten när
bilden togs, men det är fortfarande mycket arbete kvar innan villatomten börjar se respektabel ut. Bland skroten fanns ett antal bilvrak, gamla verkstadsmaskiner och allehanda skrot och sopor. i buskarna skymtar taket
på en porsche, som enligt grannarna var i fint skick innan den hamnade på villatomten bland annat bråte.

polisinsats. flera poliser närvarade vid tvångsstädningen, som varade i flera dagar. Bortforslandet av skrot gick
dock fredligt till och villaägaren gjorde inget motstånd. flera containrar fylldes med skrot och en långtradare
fick forsla bort bilvark och annat junk i flera omgångar innan tomten hade tömts på allt skrot.

Snygga upp samhället med
höstblommor, en bro till
skulpturkullen vid Bruket,
en broschyr och hemsida för
Hälleforsnäs. Idéerna från de
runt 35 deltagarna på stormötet den 27 september i Folkets
Hus var många.
En del nya personer deltog i
stormötet och fick möjligheten
att gå runt mellan grupperna
och höra vad som hade diskuterats och komma med sina egna
idéer.
Vid visionsgruppens bord
kunde man bidra till kartläggningen av de styrkor, svagheter,
möjligheter och hot som grupperna har analyserat sig fram till

för Hälleforsnäs. Här blev det
till fler diskussioner om vad det
finns att bygga på i Hälleforsnäs. ”Vi måste skapa mer balans
och koppling i orten mellan
samhället och Bruket” var en av
kommentarerna.

Nästa steg för
arbetsgrupperna
Grupperna är nu på väg in i
nästa skede, där frågorna följs
upp med ”Vem kan göra vad?”,
”Vad kan vi göra här och nu?”
och ”Vad behöver planeras lite
mer?”.
Sammankallande för grupperna vill gärna att fler deltar i
arbetet eller kommer med idéer.
Positivt är att arbetet med orts-

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

utveckling sprids. Mats Blomberg, som är sammankallande
för Trafik, boendemiljö och naturgruppen har fått e-post från
en fritidsboende som hade läst
om ortsutvecklingsarbetet och
hade nya idéer att komma med.
De fyra arbetsgrupperna samlades åter den 11 oktober i Hälleforsnäs Folkets hus till ett
gemensamt arbetsgruppsmöte
där idéerna och planerna utvecklades ytterligare.
Grupperna arbetar både med
snabba lösningar ”Quick-fixes”
och mer långsiktiga idéer och
planer.

förslagen som kommit fram.
Sammankallande för de andra
grupperna ingår i visionsgruppen, och gruppen är öppen för
alla.
karina krogh,
Jenny BlomBerg m.m.

Visionsarbetet
Samtidigt som grupperna tar
fram idéer håller Visionsgruppen på att utveckla en vision för
orten utifrån vad som kommit
fram från grupperna.
Syftet med visionen är att
skapa en gemensam bild av hur
Hälleforsnäs ska vara år 2019.
Visionen ska senare vara ett
verktyg att prioritera mellan alla

Visionärer. många idéer diskuterades vid stormötet på hälleforsnäs
folkets hus den 27 september.
foto: karina krogh

De fyra arbetsgrupperna är:
• Trafik, boendemiljö och natur. Sammankallande Mats Blomberg
• Näringsliv, besöksnäring och marknadsföring. Sammankallande Jenny Blomberg
• Kultur och fritid. Sammankallande Lena Eklöf
• Visionsgruppen (som samordnar alla gruppernas arbete). Sammankallande från de andra grupperna deltar. Gruppen söker fortfarande en sammankallande Hälleforsnäsare. Kontakta Mats, Jenny
eller Lena om du är intresserad eller Karina Krogh på Flens kommun karina.krogh@flen.se.
Gruppernas uppdrag är att analysera förutsättningarna för att utveckla Hälleforsnäs och därefter ta fram förslag till åtgärder som
kan ingå i den långsiktiga handlinsplanen för orten.
Målet är att under 2012 ta fram en vision och handlingsplan för
Hälleforsnäs som ska antas av Flens kommuns fullmäktige.
Mer information om grupperna finns på kommunens hemsida:
www.flen.se/fardplanflen. Titta under Ortsutveckling Hälleforsnäs

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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Den brandhärjade traversgården rivs till slut
Traversgården, skrotgården,
det gamla plåtskjulet... Industribyggnaden vid gamla
torget har fått många namn
genom åren. Oavsett vad ni
kallar byggnaden ska den nu
rivas.
Henry Bark, som nyligen gett ut
en bok en om järnframställningen i Hälleforsnäs, berättar
att plåtskjulet och traversgården
byggdes i början av 1950-talet i
samband med att man installerade nya kupolugnar.
— Traversgården ingick i ett
paket som man köpte från Amerika med ett helt nytt smältverk
och installerades mellan åren
1950 och 1951. Det var en avancerad lösning där man utnyttjade den naturliga fallhöjden.
Henry Bark berättar att en man
satt uppe på skrotgården i traversen med magnet och lossade
och vägde järnskrot i en silo som
ledde till våningen under. Där
fanns en man som flyttade materialet med en truck till de 14
meter höga kupolugnarna, där
järnet smältes.

Vägen fick flyttas
I samband med att traversgården byggdes flyttades även
vägen uppför Bruksbacken, som
tidigare gick mellan det gamla
vattentornet och Kolhuset mot
Stallet. En ny passage för vägen
sprängdes i Bruksbacken på
andra sidan vattentornet.
— Själva plåthallen har nog
ingen större betydelse, det gör
mig ingenting att den rivs, bara
man inte gör någonting åt vat-

Det gamla Bruket. ett flygfoto från 1935 visar hur hellefors Bruk såg ut innan personalhuset och ungshuset var
byggda. Vägen uppför Bruksbacken gick rakt mot hästskon och fredriksberg, mellan kolhuset och vattentornet.
Vägen fick flyttas en bit bort från Bruket när Traversgården byggdes på höjden bakom kolhuset i början av 1950talet. på bilden syns även byggnaderna mellan Bruket och Disponentvillan som revs på 1970-talet när de stod i vägen
för egaB-hallen.

Dagen efter branden. Branden den 1 maj 2010, förmodligen orskad av barn som lekte med elden, släcktes snabbt
av räddningspersonalen men hann ändå förstöra så mycket av byggnaden att man beslutade att riva byggnaden istället för att reparera. Till vänster syns det nästan hundra år gamla gamla vattentornet och till höger hästskon/Stallet.
tentornet, som förmodligen
byggdes på 1920-talet och är en
del av det gamla Bruket. Det får
inte röras, säger Henry Bark,
som jobbat på Bruket större
delen av sitt liv.
En annan trotjänare på Bruket
var Hans Claesson, som började
som 14-årig grabb på laboratoriet 1953. Han var chef på ugnshuset mellan åren 1975 och 1987.
Det järnvägsspåret som byggdes

mellan stationen och Bruket vid
slutet av 1800-talet användes då
fortfarande. Numera är rälsen
bortplockade.

Järnvägsvagnarna
kördes in i byggnaden
— Ett litet lok som vi kallade
för trucken körde järnvägsvagnar på spåret mellan stationen
och Bruket. I vagnarna fanns
koks som användes till att
smälta ner järnet och bland
annat kalksten, kisel, mangan
och annat som man blandade
med järnskrot vid smältning.
Claesson berättar hur vagnarna kördes in i Kolhuset och
tippades ner i jättelika fickor.
Därifrån lyftes materialet vidare
till ugnshuset med en hiss, som
kallades hunden, till ugnshuset.

I järnvägsvagnarna transporterades även klippskrot och
ihoppressad järnskrot som hamnade på skrotgården och smältes sedan ner i kupolugnarna.
Även gasolen, som användes i
hela gjuteriet, transporterades
till Bruket i järnvägsvagnar.
— Jag blir inte heller ledsen för
att man river byggnaden. Den
ser ju bara bedrövligt ut efter
branden, säger han.
Rivningen av byggnaden, som
skadades vid en brand i början
av maj 2010, påbörjades i mitten
av oktober månad och ska pågå
ytterligare några veckor. Den
ska inte ersättas med någon
annan byggnad.
TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Jarmo Haapamäki

rivning pågår. för ett par veckor sedan påbörjades demontering av den cirka
60 år gamla industribyggnaden. rivningen påbörjades med att lossa plåtväggarna. en del av byggmaterialet går nog att återanvända.

jarmo@halleforsnas.se 0157-401 24
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”Ja, vi ska pensionera oss — någon gång...”
Till våren ska Stig Persson, 67 år, sälja
sitt företag SP Gräv AB i Hälleforsnäs.
Kanske. Stig är pensionär sedan några
år, men eftersom han jobbat långa dagar
i hela sitt liv så har han svårt att sluta.
Stig Persson kallas i folkmun för ”Dygnet
runt”, vilket syftar på att han jobbar mycket,
men också på att han var anställd i 14 år hos
Bertil Svensson med det målande smeknamnet ”Natt och dag”.
Just nu gräver Stig Persson för vatten och
avlopp hos sin svägerska ute vid ett torp på
Gorgholmens gård utanför Hälleforsnäs.
Stig har jobbat hårt hela sitt liv. Hans far
hade ett torpställe, Hagäng, vid Sagostigen,
och Stig fick hjälpa till i jordbruket redan
som åttaåring. På sommaren när han var 13
år jobbade Stig på Hagtorps grustag vid
Bäckåsen där han körde krossverket.
— Sedan dess har jag jobbat.

Trappar ner
Som mest hade SP Gräv tre anställda och
Stig var tvungen skaffa jobb till alla. Sedan
förra året har han inga anställda längre. Nu
kan han ta det lugnare och bara ta jobb som
passar honom.
Genom åren har Stig arbetat på många
olika ställen. Han har varit med och byggt
både järnvägar och motorvägar, bland
annat var han med och höjde perrongerna
på stationerna i Flen och Katrineholm där
de nya snabbtågen skulle fram.
Stig är också bergssprängare. Både på Bruket i Hälleforsnäs och på Slottsskolan i Es-

pensionär. Stig ”Dygnet runt” persson är inte känd som en man som sitter och latar sig. han har
jobbat hårt hela sitt liv och trots att han fyllt 65 har har ännu inte velat att pensionera sig. Beslutet
att lägga av har skjutits fram gång på gång. ”kanske till våren” säger han nu. Vi får väl se...

kilstuna har han sprängt inomhus.
— Det är inte svårt, men man måste vara
försiktig, säger han.

Siw sköter ekonomin
Hustrun Siw har genom året skött det ekonomiska i företaget och hon har även skött
bokföringen åt flera mindre företag. Sedan
1980 har hon jobbat hos Theodor Anderspensionär. även frun Siw har svårt att sluta jobba. son och numera Thomas Lundberg.
— Företaget har bytt ägare, men jag sitter
fast hon gick faktiskt i pension redan i fjol. problemet var att hon som skulle ha tagit över Siws jobb kvar, säger hon.
Siw har också nått pensionsåldern och
valde ett annat jobb och Siw fick lov att rycka in
igen. Siw foljde med företaget när Theodor an- gick faktiskt i pension, men den nya som
dersson fastigeheter aB såldes, först till stock- skulle ta över hennes jobb fick ett heltidsholmsföretaget Bäck & fors och sedan till Thomas jobb på annat håll. Siw fick komma tillbaka
lundberg, som tog över fastighetsbeståndet 2003. igen. Nu på mer fria tider.
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— Jag gör bara det jag tycker är roligt,
säger hon medan chefen själv, Thomas
Lundberg, hör på. Det är trevligt att träffa
människor och komma från köket, säger
hon leende.

Vilken fritid?
Om paret lyckas pensionera sig på riktigt till
våren kan de tillbringa sin tid i snickarboden, respektive vävkammaren. Stig håller
på och bygger ett kombinerat garage och
snickarbod på tomten. Han har tidigare hållit på och snickrat lite. Bland annat har han
tillverkat ett hörsnskåp och ett ekbord. Men
har haft svårt att hitta tid till detta.
— Jag snickrar gärna på fritiden. Det vill
säga mellan jul och nyår, skrattar han.
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— Hörnskåpet tog precis två
år att tillverka. Jag började på
en julafton ett år och på julafton två år senare bar jag upp
det till köket.
Siw har alltid hållit på med
vävning och sömnad. Hon har
dessutom undervisat i knyppling hos Vuxenskolan i Malmköping och Flen.
— Jag väver och lägger på
hög, säger Siw. Det är bra presenter.

Hälleforsnäsdräkten
Hos Bruksvävarna har Siw
varit med och skapat Hälleforsnäsdräkten i färger som
påminner om Brukets verksamhet.
— Vi skapade en vardagsdräkt i mörka färger för vi
tyckte att den passade Hälleforsnäs. Svart symboliserar
sot , grått järnet och blågrönt
slaggen, orange smältan,
säger hon.
Alla tyger vävdes av kvin-

norna i Bruksvävarna, bara
blustyget är inköpt.
— I broschen satte vi en
slaggsten.
Många tror att Siw och Stig
jobbar jämt och inte kan sluta.
Men det är faktiskt inte sant.
Varje år gör de resor, ofta
utomlands. I våras var de i
Holland och tittade på tulpaner och förra året reste de till
Slovenien. När de verkligen
går i pension kan det bli än
fler resor.
Stig har också rest en hel del
genom sitt företag. Bland
annat var han med på en resa
till Sydafrika när han köpte en
dumper därifrån och han har
också varit i Las Vegas och i
England för att titta på maskiner.
Siw och Stig blir nog inte
sysslolösa när de verkligen
går i pension. De har för
många intressen för det.
TexT och foTo:
eliSaBeTh anDerSon

Gamla nummer av Hälleforsnäs
Allehanda nu på vår hemsida
På vår hemsida på Internet
kan ni numera läsa även de
allra tidigaste numrena av
Hälleforsnäs Allehanda. Och
det kostar ingenting.
Vid skrivandes stund har även
de sista utgivna numren av Hälleforsnäs Allehanda sparats om
från originalfilerna till pdf-format, som kan läsas i vilken
dator som helst med bibehållen
formatering.
Arbetet har inte varit helt problemfritt, eftersom de tidigare
numrena av tidningen gjordes
med den tidens datorprogram
med ett annat operativsystem
och för att kunna behålla
samma utseende på tidningarna
måste man skaffa samma datorprogram och typsnitt som
Barbro Sköldebrand använde på
1990-talet när hon gjorde sina
tidningar.

Vi behövde hjälp
Eftersom tidningen numera
görs på en Macintosh-dator och
Barbro hade en Windows-baserad PC, bad vi om hjälp med
konverteringen av filerna. Det
var ett stort projekt, de första 58
numren av tidningen skulle
konverteras till pdf-format. Vi
behövde någon med goda datorkunskaper som hade eller

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

kunde skaffa äldre program och
typsnitt som klarade av jobbet.

Tio år av Allehanda
Peter Pettersson, en 32-årig Hälleforsnäsbo, svarade på vårt
anrop på tidningens Facebooksida och tog på sig jobbet.
Efter en tids letande efter
lämpligt programvara (det
länge sedan nedlagda sidbrytningsprogrammet PageMaker)
och alla teckensnitt som användes i tidningen kom Peter i gång
med konventeringsprojektet
och till slut var alla nummer
med Hälleforsnäs Allehanda
sedan starten 2001 konverterats
till läsbara pdf-filer.
Vi tackar Peter för det arbetet
han gjorde. Jag behövde i princip bara ladda upp filerna på
vår server på Internet och göra
dem sökbara från vår hemsida.
Jag hoppas att ni får många
trevliga stunder när ni bläddrar
i de gamla nummer av tidningen. Mängder med Hälleforsnäshistoria finns bevarad på
tidningens sidor och även en hel
del underhållande läsning.
Berätta gärna vad ni tycker —
både om de gamla och de nya
numrena! Vi vill veta vad ni vill
läsa om.
Jarmo haapamäki

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.
Hälleforsnäs Allehanda #105 • 31 oktober 2011
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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

bokens stad i Mellösa
Kort och gott från
Sörmländska Bokmässan
Tack vare den senkomna ändringen av plats
för Bokens Stads sjätte bokmässa — från
Mellösagården till Sveaparken i Flen — fick
vi nya besökare OCH solen sken, tack och
lov. De flesta tyckte mässan blev en succé.
Jan Larsson, kommunalråd 1990—2005 i
Katrineholm, öppnade mässan.
Beskyddare Lotta Finstorps invigningstal
lästes upp då hon själv hade fått förhinder i
sista minuten. "Ordet FRED är ett stort ord
som för tankarna till begrepp som KRIG och
FRED. Men låt mig vidga begreppet FRED
genom att börja i vår vardag. Att ha ett
öppet sinnelag i förhållande till andra människor är själva förutsättningen för FRED.
Och den öppenheten börjar hemma i vår
egen bygd, den att tillsammans leva sida
vid sida och att respektera varandras åsikter. På samma sätt är inskränkthet en grogrund för fientlighet. De allra flesta
konflikter i världen har ju just tillkommit på
grund av att respekt och tolerans saknas. ...
Vi lever i en pressad och stressad värld. Re-

surserna är begränsade, inte minst i form av
energi, klimat- och naturresurser. De demografiska förändringarna innebär också ekonomiska påfrestningar, där färre ska försörja
fler.. Det är här Bokens stad kommer in. Att
samlas kring läsande och böcker ger en härlig känsla av samhörighet. I det goda samtalet flödar olika åsikter, inte minst därför
att vi tycker olika om de böcker vi läser. I
det goda samtalet kan vi tillsammans verka
för harmoni och fred i det lilla. Och det är ju
bara i det lilla, i vår vardag, som vi tillsammans kan stå emot yttre påfrestningar. Bokens stad är ett Bokens paradis men också
ett hembygdens fredsprojekt – därför är
årets tema ständigt aktuellt och begreppet,
själva sinnebilden för livskvalité - TILLSAMMANS FÖR FRED!"
Av de 20 utställarna var det en som frös,
en annan sålde fem böcker, en tredje ville att
nästa bokmässa skulle förläggas i Mellösa
och sammanfattningsvis tyckte alla att det
var en mycket bra bokmässa som gav dem
möjlighet att träffa likasinnade och inspireras av varandra - precis som det ska vara på
en mässa.
Kulturstipendiet gick till Maj Eriksson i
Flenmo.
Ny bok släpptes på mässan. Författaren
Robert Åsbacka (som med familjen sedan
tio år bott i Flenmo, Malmköping och numera i Flen) skriver i sin kortroman Kungens tal om naturen i kommunen och är en

rt!

r offe
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garanterat både rolig och finstämd skildring
av en regent inför något nytt ... Irma Björnlund har bidragit med fotot på baksidan av
den nätta boken på 92 sidor. Den finns att
köpa i Bokens Stad i Mellösa, Bysmedjan
och Vallinska Bokhandeln i Flen till ett kraftigt reducerat pris till årets slut.
Nästa mässa? Mellösa, Hälleforsnäs, Flen
eller kanske Nyköping? Kom gärna med
förslag.
BarBro ergeTie
BokenS STaD i mellöSa

Insändare
Stationsområdet
Det har nu gått två månader sedan stationshuset revs. Enligt uppgift från Flens
Kommun hade man då ingen plan för hur
området skulle se ut när huset rivits. jag
tycker dock att kommunen borde se till att
det mest angelägna kommer på plats. Det
saknas t.ex. ett staket mot spåren, cykelställ, markerade P-platser och inte ens en
papperskorg finns. Gräsmattorna har inte
sett en gräsklippare på hela sommaren
m.m.
Tommy axelSSon

• 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

✁ klipp ut annonsen för 20% rabatt!
välkomnar alla till följande evenemang:
9/11 kl.18.00: Demonstration av våra sousvide
matkassor som kan levereras veckovis framöver.
Perfekt till den som inte orkar eller hinner laga middag
varje kväll, men vill ändå ha god, hemlagad mat på
bordet.
11/11 kl. 16.30-18.30: Ännu en ”aperitivo” kväll. Då är
ni välkomna hit för ett glas vin (95 kr) eller lättdryck (75
kr) som ger tillgång till ett buffébord.
Man kan nu beställa catering eller boka in sig för
italienskt julbord fr.o.m. 1 dec. Menyer och priser
kommer att publiceras på hemsidan.
Vi finns på Storgatan 16 (med ingång på baksidan)
ilmadrigale.se • 0707 38 21 38 • ilmadrigale@gmail.com
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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
AGENTS OF BEAUTY

ÖPPeT: må n— F r e 9.30— 18
BATT !
NÄRSRA
LÖ r 9— 15
PENSIO
SÖDRA KUNGSGATAN 8, FLEN
TEL 0157-105 40, 073-971 77 03

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

På gång
Konstgalleriet Hälleforsnäs: Hans Lif, måleri och teckning.
Utställningen pågår till 6/11.
ons 2/11 Litterär afton med författaren Elisabet Nemert
och hennes senaste bok Ljusets dotter. Arr: Bysmedjan i
Mellösa
lör 5/11 Filmfestival på Bio Facklan i Hälleforsnäs och Sagabiografen i Flen kl 12, 14, 16 och 18. Se även artikel på
denna sida.
lör 5/11 Minnesgudstjänst i Mellösa kyrka kl 18
sön 6/11 Taizémässa i Hälleforsnäs kyrka kl 18
tor 10/11 Barnkabaré Allgott & Villgott
Hälleforsnäs Folkets hus kl 10 • Fri entré
sön 13/11 Temamässa i Hälleforsnäs kyrka kl 11
ons 16/11 Jons Bokklubb, Bokens Stad i Mellösa k 18.30
med ”Strandmannen” av Peter Kihlgård
fre 18/11”Inför helgen” på Gjutaren kl 15
Sång, musik, andakt, kaffe. Arr: Centrumkyrkan
sön 20/11 Gudstjänst med nattvard i Mellösa kyrka kl 11
mån 21/11 Sista chansen att lämna material till novembernumret, årets sista Hälleforsnäs Allehanda. Det kommer
inte ut någon tidning i december.
tis 22/11 Film Nya finska filmer: ”Lappland Odyssé” (Napapiirin sankarit) Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
sön 27/11 Familjegudstjänst Mellösa kyrka kl 11
sön 27/11 Adventsgudstjänst i Hnäs kyrka kl 18
mån 28/11 Utgivningsdag för Hälleforsnäs Allehanda #106
Klapp och klang onsdagar kl 9 i Kyrkans hus i Hälleforsnäs,
fredagar kl 9 i Mellösa församlingshem.

nu endast

+
PaKet: the soUl Preachers
”mono saPiens’ 17 Frog vomits”
cd med 17 låtar + t-shirt

120 kr

filmfestival
på två orter
På lördagen den 5 november anordnas en
filmfestival samtidigt i
Saga-biografen i Flen
och på Bio Facklan i
Hälleforsnäs.
Olika filmer visas vid
olika starttider på de olika
orterna.
Långfilmerna
som visas på filmfestivalen
är
barnfilmerna
”Hoppet” (Hälleforsnäs kl
12) och Bombay dreams
(Flen kl 14), Paradise Stop
(Hälleforsnäs kl 16) och
Atleten (Flen kl 18). Den
som vill ha mest valuta för
sitt filmpass på 50 kronor
(barn och ungdomar betalar 20 kronor) kan åka
mellan Flen och Hälleforsnäs och se alla fyra filmerna.
Utöver
långfilmerna
visas även kortfilmer som
är filmade av barn och
ungdom i Flens kommun.
Bland annat visas kortfilmerna ”Bandy i Hälleforsnäs”, filmad av Bruksskolans elever Emil Andersson, William Carlsson, Linus Eklöf, Anton
Eriksson och Aldin Gutic
och ”Gamla affärer förr
och nu”, en film av Hälleforsnäsungdomarna
Sandra Sjöberg, Sandra
Fältskog, Ella Alm, Tova
Lindström och Wilma
Carlsson.
Mer info hittar ni på
Saga-biografens hemsida
sagaflen.se.
Jarmo haapamäki

Om evenemangsguiden
För att komma med i nästa
nummer av tidningen måste vi
ha fått in materialet senast
måndagen den 21 november.
Vi letar inte efter material till
evenemangsguiden, ni får
själva skicka in information
om era arrangemang.
Det är gratis att vara med i
evenemangsguiden ”På gång”,
både på den tryckta tidningen
och på tidningens hemsida. Att
köpa annonsplats i tidningen
kostar däremot pengar.
Den kompletta prislistan med
årets alla utgivningsdatum hittar ni på tidningens hemsida
halleforsnasallehanda.se.

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Tidningen trycks för
närvarande i 1 700 exemplar.
Ansv. utgivare, redaktör, texter, foto,
annonser, layout (om ingen nämnd):
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 21 november 2011.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 28 november 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.

nu endast

+

120 kr

PaKet: jarmo haaPamäKi
”sPoiled By sUccess”
cd med 13 låtar + t-shirt
Hälleforsnäs Allehanda #105 • 31 oktober 2011
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

en sund affär

Nötstek fransyska Laxfilé norsk
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0
9
,
9
6

Helgskinka, kokt
Scan
s
ip
h
C
W
L
O
g
k
/
,90
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70 /9 0

39,90
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30,00

Godis, lösvikt
Gouda ost
,90 /kg
,00 /kg

49

59

Potatis, fast

Norrlands Guld 3,5%
6 -p a ck exk l . p a nt

49,90

18 år
s
n
ä
r
g
s
ålder

Gevalia kaffe
2 för

69,00

5 kg

19,90

Priserna gäller vecka 44
31/10— 6/11 2011

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

