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Biografen i Hälleforsnäs blir en evenemangsbiograf med servering — nya biofilmer visas i Flen
Det blir allt svårare att få
tag i nya biofilmer med
den numera föråldrade
tekniken med filmen distribuerad på filmrullar. De
gamla projektorerna byts
ut mot digitala projektorer, så även i biograferna i
Flens kommun. Om finansieringen av nyinvesteringarna löses på något
sätt. Alternativet är att biograferna måste läggas ner.
Sagabiografen i Flen, som
drivs av företaget Cinemascenen, och Bio Facklan på
Hälleforsnäs Folkets hus, är
de två fortfarande aktiva biograferna i Flens kommun.
Det har funnits fler biografer
i kommunen, bland annat i
Sparreholm, men de har
lagts ner för många år sedan.
— Hälleforsnäs är en av de
få småorterna i Sverige som
fortfarande har en egen biograf, säger Kaj Freytag, som
visat film på Hälleforsnäs
Folkets hus i hela 43 år.
— Men tyvärr så kan vi inte
fortsätta så länge till om vi
inte kan anpassa oss till den
nya tekniken. Det börjar bli
bråttom nu, det är redan nu
svårt att få tag i nya filmer
med den gamla tekniken.

Föråldrad teknik
Att distribuera biofilmer på
flera 25-kilos filmrullar är en
föråldrad och dyr lösning,
när distribution i digital
form kostar nästan ingenting
i jämförelse. Många filmbolag slutar att göra analoga
kopior (filmrullar) av nya
biofilmer redan under våren
som kommer och biograferna måste ha nya digitala

Utgående datum. Filmprojektorerna på Hälleforsnäs Folkets hus håller på att bli föråldrade när det inte
längre distribueras några nya filmer på 35-millimeters film. Projektorerna ska ersättas med en digital filmprojektor. Kaj Freytag, som visat biofilmer på Folkets hus sedan 1968, ser fram emot den nya tekniken och
alla dess möjligheter. ”Men jag hoppas att vi kan även behålla de gamla projektorerna. Det finns ju en
ofantlig mängd äldre filmer som man kan visa med dem.”
filmprojektorer för att kunna
visa de allra nyaste filmerna.
Problemet är att digitala
filmprojektorer som klarar
av att visa nya filmer kostar
väldigt mycket pengar. Det
handlar om investeringar på
miljontals kronor.

Kommunen hjälper till
En arbetsgrupp med lokala
filmintresserade och representanter från Flens kommun, Film i Sörmland, Hälleforsnäs Folkets hus, Flens
filmstudio och Flens dagfilmstudio har arbetat med
en lösning på problemet.
— Det handlar om investeringar som vi inte klarar av
utan hjälp. Flens kommun
har redan för flera år sedan
börjat engagera sig i frågan.

Lyckligtvis ser kommunen
gärna att biograferna i Flen
och Hälleforsnäs ska finnas
kvar, säger Alexander Weiszhaupt, en av de engagerade i frågan.
— Vi håller precis på att
skicka in ansökningar till
olika ställen där man kan få
bidrag till den digitala övergången. Det gäller på något
sätt att få tag i pengarna som
krävs för att kunna anpassa
oss till den nya tekniken. Alternativet skulle vara att behöva lägga ner biograferna.

Olika projektorer
Enligt planerna ska det skaffas digitala projektorer i både
Hälleforsnäs och Flen, men
av kostnadsskäl väljer man
två olika tekniska lösningar.

Sagabiografen i Flen blir premiärbiografen med en större
och dyrare projektor som
klarar av att sända de högupplösta
filmnyheterna,
även i 3D.
Bio Facklan i Hälleforsnäs
blir evenemangsbiografen,
som kan visa olika föreställningar eller idrottsevenemang i direktsändning, men
även biofilmer, dock inte de
allra nyaste filmerna, som
distribueras i högre upplösning än vad tekniken i Facklan klarar av.
Enligt planerna ska det serveras mat och dryck i samband med visningarna på
Hälleforsnäs Folkets hus.
text ocH Foto:
JarMo HaaPaMäKi

Halloweenkalas på Folkets hus
Halloween förknippas med läskiga
saker som spöken, häxor, vampyrer
och troll. Så de som besökte Halloweenfesten på Folkets hus den 30 oktober var nog beredda på att bli
skrämda.
Många blev ändå överraskade. Den stora
A-salen var mörklagd och endast små
ljuskällor och trollkarlens spöklika pyroteknik belyste rummet. Några föräldrar
vågade inte känna på de läskiga sakerna
som placerats i rummet, andra vägrade
till och med att gå in. De tappra barnen
som vågade stoppa sina fingrar i lådorna
i mörket tyckte att de kände olika lösa
kroppsdelar som luktade konstigt. En
likkista låg mitt i rummet.
I programmet fanns bland annat fiskedamm, ansiktsmålning pyssel och naturligtvis spökfika. De minsta barnen fick
spökgodis — i en hundbajspåse.
Tillställningen hade anordnats av den
lokala s-föreningen med ett gosedjur
eller en leksak som inträdesbiljett. De 77
leksakerna som samlades in kommer att
skänkas till välgörenhet.

Skrämselhicka. arrangörerna hade verkligen ansträngt sig för att förvandla a-salen till en skrämmande
miljö med många läskiga detaljer. Det låg läskiga saker överallt och mitt i rummet stötte man plötsligt på
en riktig lik liggandes i en kista. Vi får se hur läskigt det kan bli nästa år!

Ny tradition i Sverige
Halloweenfirandet kan numera betraktas som etablerat i Sverige. Halloween
har sitt ursprung på Irland och Skottland. Traditionen har ett starkt fäste i
USA, dit många irländska emigranter
kom under 1840-talets svält- och nödår.
Till Sverige kom Halloweenfirandet i
början av 1990-talet.
Man firar Halloween genom att klä ut
sig i spökkostymer och gå runt bland
grannar för att be om bus eller godis, liknande den påsktradition med påskkärringar som finns i Sverige.
JarMo HaaPaMäKi

Fusk. Det liket som vi trodde var riktigt visade sig att ha en gummimask. Lilla amanda avslöjade fusket. Fast
det gjorde likkistan i det mörka rummet bara en aningen mindre läskig...

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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Kolhusteatern söker nytt folk
Kolhusteatern letar efter
nya talanger. Lördagen
den 3 december håller föreningen audition på Hälleforsnäs Folkets hus för
nästa års uppsättning.

Publikfrieri. Lilla ellen från daghemmet
Skogshyddan fick kliva upp på scenen och
hjälpa komikerparet med ett nummer.

Barnkabaré
drog fullt hus
Barnkabarén den 10 november på
Hälleforsnäs Folkets hus blev en synerligen välbesökt och uppskattad
tillställning. Komikerparet Allgott &
Villgott (egentligen Håkan Eskilsson
och Reine Svensson) bjöd på högklassig familjeunderhållning med
sånglekar och clowneri.
Tillställningen var arrangerad av
Folketshusföreningen och det var
fritt inträde, vilket gjorde det möjligt
för hela dagisgrupper att komma
och se showen.
Det är andra gången inom några år
Göteborgsduon Allgott & Villgott
gästar Hälleforsnäs. Och de är välkomna igen, tycker vi på tidningen.

Bio Facklan
tar julledigt
Bio Facklan i Hälleforsnäs kan än så
länge visa även nya filmer, så länge
de distribueras på rullar i 35-millimeters polyesterfilm. Årets sista biofilm blir det populära nya
Tintin-äventyret
˝Enhörningens
hemlighet”, en animerad film med
Steven Spielberg i registolen och
Peter Jackson som producent. Filmen visas på söndagen den 4 januari
klockan 18.
Efter pausen över jul och nyår börjar filmvisningarna igen den 15 januari men vilken film det blir är
ännu inte klart.
Den finska actionkomedin ”Lapplands Odyssé” (Napapiirin sankarit)
som skulle ha visats på Bio Facklan i
november hade tyvärr blivit dubbelbokad och planeras att visas vid
något senare tillfälle i stället.

— Alla som är intresserade
av att stå på scen nästa sommar är välkomna, men vi
söker också fler som kan
vara engagerade runtomkring. Vi behöver även
några som kan snickra, servera i kafét eller hjälpa till
att sy kostymer, säger Kolhusteaterns ordförande Jesper Bengtsson.
På sommaren 2012 kommer teatern att sätta upp en
amerikansk musikal ”All
Shook Up” där all musik
kommer från Elvis repertoar.
Handlingen är förlagd till
1950-talet och bygger lite
löst på Shakespeares komedi
Trettondagsafton.
— Det är lite roligt, för vi
pratade om att Trettondagsafton är en väldigt rolig pjäs,
och så plötsligt ramlade vi
över den här musikalen
säger Bengtsson.
— Men det ska betonas att
kopplingen till Shakespeare

Nytt blod. Kolhusteatern söker nu ortsbor i alla åldrar som vill vara
med i nästa års föreställning ”all Shook Up”. Bilden är tagen från
sommarens musikalkomedi ”Spök”.
Foto: Kolhusteatern
är ganska lös. Det är en del
huvuddrag i handlingen och
några av karaktärerna som
hämtats därifrån.

Alla åldrar
Jesper Bengtsson säger att
det finns ett tiotal roller i pjäsen och att både unga och
gamla kommer finnas med
som kör och dansensemble.
Han betonar sedan åter att
föreningen Kolhusteatern
gärna ser att fler från Hälleforsnäs är engagerade i föreningen. Att man kan göra

en insats för teatern, även
om man inte vill stå på scen.
— Jag hoppas att många
kommer till vår samling den
3 december klockan tolv i
Folkets hus.
Kolhusteatern är en ideell
förening som bildades 1996.
Den har anordnat teaterföreställningar varje sommar på det magnifika Kolhuset på bruksområdet i
Hälleforsnäs. Föreningen
Kolhusteatern har för närvarande cirka 120 medlemmar
över hela landet.

Monsterkalas på Masmästargården

Läskiga. Hela personalen och alla barnen på daghemmet Masmästargården klädde ut sig när det var
dags för en spökfest den 9 november i år. Spöken, häxorna, trollen och alla de andra läskiga typerna
fick bland annat delta i en skattjakt då efter en ihördig letande fann barnen en kista fylld med popcorn!
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Mattis och Julia vann en resa till Disneyland
Mattias och Julia Andersson
från Hälleforsnäs vann varsin plats på Mix Megapols
pappa-barnplan och en lyxig
resa till Disneyland Paris.
Mattias ”Mattis” Andersson var
en av de lyckliga papporna som
fick ta med sig sitt barn och åka
med på Mix Megapols Pappabarn-plan 2011. För att få följa
med på pappa-barn-plan måste
man bli nominerad av någon
som tycker att man är värd en
resa till Paris och Eurodisney.
Hälleforsnäsbon Mattias, som
jobbat med sin far med försäljning av Mockfjärds Fönsterspecialistens produkter sedan

många år, nominerades av sin
sambo Åsa.
Motivationen var följande:
”Jag vill att pappa Mattias och
våran dotter Julia ska få åka på
denna resa tillsammans då de
behöver tid ihop. Julia har en
lillebror som älskar alla Disneyfigurer men har tyvärr svårt att
flyga då han har ett handikapp.
Men han skulle bli överlycklig
om syrran o pappa kom hem
med roliga presenter till honom
från Disneyland och förstås en
present till mamma.”
Tre nominerade namn ropades
upp varje dag och den som
hann ringa till redaktionen först
vann en resa den dagen.
— Jag visste om att jag hade
blivit nominerad så jag var beredd att ringa direkt i fall de
skulle ropa mitt namn, berättar
Mattias. Och så en dag var det
hans tur.

En av lyckliga vinnarna

Kända figurer. eurodisney, eller Disneyland Paris,, invigd 1992, är en nöjespark med bland annat scener ur
sagornas och Disneyfilmernas värld.

Mattias och hennes dotter Julia,
10 år, var inte de enda som vann
en resa. 50 pappor med sina
barn flög tillsammans till Paris
med programledarna Gry Forsell och Anders Thimell samt
Tobbe Trollkarl och Markoolio.
— Det var en fantastiskt rolig
resa. Vi bodde i ett jättelikt hotell i Eurodisney och besökte

Vinnarna. Mattias andersson var en av vinnarna på Mix Megapols lyssnartävling och vann en resa till eurodisney tillsammans med dottern Julia.
”Det går tydligen att vinna på dylika tävlingar. Jag blev lite förvånad att
det gick, trots att jag var beredd att ringa till redaktionen så fort de ropade upp mitt namn”, berättar Mattias.
naturligtvis så många attraktioner på området som vi bara
hann med. Vi hade nog lika roligt båda två, man blev som
barn på nytt, skrattar Mattias.

Pappa-barn-planet lyfte från
Arlanda på Fars dag och sällskapet var tillbaka i Sverige
drygt två dygn senare.
JarMo HaaPaMäKi

JULKLAPPSTIPS...

ALLA KvArvArAnde
cd-SKIvor och T-ShIrTS TILL
exTrA LågA reAPrISer

För mer InFo
rIng 0157-401 24 (JArmo)

UThyrnIng Av LJUdAnLäggnIngAr
TILL STorA och Små evenemAng
JArmo hAAPAmäKI
TorSBovägen 7, häLLeForSnäS
TeL. 0157-401 24, 0709-49 05 29
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Varuautomaten i Mellösa
tillbaka på sin plats
Många Mellösabor älskar
den gamla automaten som
smyckar fasaden vid ingången till Bysmedjans kafé.
Automaten försvann under
hösten men nu är den på
plats igen, helrenoverad och
ska återinvigas på söndag.
I en tidningsartikel publicerad i
tidningen Folket i december
2002 berättar byggare Gustafsson om sin lyckliga barn- och
ungdomstid i Mellösa med den
gamla varuautomaten och den
”tidlösa tant Ingrid˝. Byggare
Gustafsson minns mopedåldern
då han alltid hängde vid kiosken och träffade flickor och
kompisar då den gamla 1940talsbutiken var byns centrum.
Där fanns alltid karameller och
en fungerande varuautomat,
som blev en träffpunkt för ungdomar.

Behöver vård och omsorg
Tiden gick, fastigheten bytte
ägare 2000. Den populära gamla
kiosken fick nya verksamhetsansvariga. Varuautomaten fungerade fortfarande, till och från.
Gamla apparater behöver vård
och omsorg.
Experter som kunde ge apparaten välbehövlig service efter-

lystes och slutligen kom Jens
Hultgren som en räddande
ideellt arbetande reparatör.
Efter att ha spenderat många
envisa arbetstimmar för att få i
gång den gamla klenoden
kunde man på pingstaftonen
2010 inviga den — igen.

Den enda i sitt slag
Varuautomaten är den enda i
Sverige från tidigt 1950-tal som
fungerar. Man försökte att
glädja barnen som kunde
stoppa in kronor i utbyte mot
godis och kanske även en liten
sagobok. Men tidens tand nöter
en 60 år gammal automat som
rostar och krånglar ibland, trots
reparation och besiktning. För
det mesta beror det på grund av
brist på reservdelar.
Många av medlemmarna i Facebooks grupp ”Mellösa” skrev
att de saknade sin automat, som
var på lagning, det var Jens
Hultgren som tillkallades igen.
Nu är den på plats igen, helrenoverad och ska återinvigas
söndagen den 5 december
klockan 14 med godis, kanske
en och annan minibok och
andra överraskningar.
Välkomna till Varuautomatens
återinvigning!

tant ingrids automat. Många känner tant ingrid som stod i kiosken redan i
början av 1950-talet. Här tillsammans med Disa andersson från Hälleforsnäs
som med mamma annika kom för att äta god mat och nu är nyfiken på att
köpa godis för bara några kronor
Foto: Barbro ergetie

BarBro ocH BeLLete erGetie

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

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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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

leforsnäsborna är mycket tacksamma och
glada för.
aNNiKa aNDerSSoN

Kortfattat

Rivningen av plåtskjulet

Bokens stad i Mellösa

Friskvård i Hälleforsnäs

Avslutning av jubileumsåret
Bokens Stad avslutar sitt tioårsjubilerande
bokår 2011 den 15 december med samtal
och supé, med start klockan 18.
Jon Jynfors populära bokklubb inleder
med Juloratoriet av Göran Thunström.
Oneliners av Tomas Tranströmer kommer
också att uppmärksammas vid den efterföljande supén kl. 19.30, exempelvis "Det
gör ont att gå genom väggar, det gör ont
men det är nödvändigt."
Intresseanmälan meddelas till Bokens
Stad senast 1 december.

Varje måndag och onsdag klockan åtta träffas ett gäng morgonpigga Hälleforsnäsbor
för att tillsammans ta en morgonpromenad.
Vi går utmed Brukssjön, öven spångarna,
genom Anneberg, förbi Bruket och fram till
Edströmsvallen, där vi dricker kaffe och äter
smörgås.
Vi brukar vara mellan tio och femton
stycken, bland oss finns flera före detta
bandy- och fotbollsspelare, så det kan bli
mycket snack om gamla idrottsprestationer
och minnen. Det här innebär både socialt gemenskap och vi har det mycket trevlgt tillsammans.

BarBro erGetie

aNNiKa aNDerSSoN

BoKeNS StaD i MeLLöSa

Ortsutveckling i Hälleforsnäs
Mellösa lions club
Gåva till Världens Barn
Vid mötet den 2 november 2011 gästades
Mellösa Lion av Christian Jutterström
som höll ett mycket uppskattat anförande. Beslut togs att skänka 3000 kr till
Världens Barn.
BirGer MeLLStröM
MeLLöSa LioN

Slyröjningsarbete inom före detta Folkets
Park pågår för fullt. Några entusiastiska personer arbetar med att göra strandpromenad
förbi bruksområdet utefter Brukssjön, allt
för att Hälleforsnäsborna ska få en vacker
promenadstig.
Innan detta utvecklingsarbete startade
hade Ante Öhlin tillsammans med några
vänner börjat röja i parken.
Allt arbete görs på frivillig väg, vilket Häl-

rt!

r offe

ö
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Rivningen av traversgården vid gamla torget går enligt planerna. Sakta men säkert
försvinner det gamla plåtskjulet från början
av 1950-talet.

• 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!
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Nada

Jag Har öppet när Det passar Dig,
äVen KVälltiD, ViD Jul ocH MellanDagarna. BoKa tiD nu så Får Du 20%
raBatt! JulKlappstips: ansiKtsKräMer, parFyMer M.M. soM Du
Kan Köpa Från Mig. VälKoMna!

ÖPPeT: m ån — F re 9.30— 1 8
BATT !
NÄRSRA
LÖr 9— 1 5
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.

Kungens tal

På gång

en kortroman av Robert Åsbacka

Konstgalleriet Hälleforsnäs: ”Konstens par”, grupputställning. Utställningen pågår till 8/1 2012.
Klapp och klang onsdagar kl 9 i Kyrkans hus i Hälleforsnäs,
fredagar kl 9 i Mellösa församlingshem.
Gudstjänst med nattvard, Hälleforsnäs kyrka 11/12, 18/12,
29/1 kl 11, Mellösa kyrka 8/1, 22/1 kl 11
lör 3/12 Audition för Kolhusteaterns nästa föreställning ”All
Shook Up” (se separat artikel) Hnäs Folkets hus kl 12
sön 4/12 Julmarknad i Hälleforsnäs Folkets hus kl 10—15
Skinklotteri, glögg och pepparkakor, hanteverksknallar, lotterier, ponnyridning, försäljning av kaffe, bullar, mackor och
korv. Biblioteket, Bruksvävarna och snickarcirkeln håller
öppet hus. Lucia kommer kl 14.
sön 4/12 Återinvigning av varuautomaten i Mellösa kl 14—
16. Glögg och pepparkaka i Bysmedjan.
sön 4/12 Biofilm Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet Bio
Facklan Hälleforsnäs kl 18. Från 11 år.
sön 4/12 Sinnesromässa i Mellösa kyrka kl 18
tor 15/12 Jons bokklubb med Göran Thunströms Juloratoriet
och efterföljande supé kl 18. Anmälan till Bokens Stad i Mellösa 0157-60607 senast 1/12.
fre 16/12 ”Inför helgen” Gjutaren kl 15. Sång, musik, andak
sön 18/12 Julkonsert i Mellösa kyrka kl 18
lör 24/12 Samling vid krubban i Mellösa kyrka kl 11
lör 24/12 Julnattsmässa i Hälleforsnäs kyrka kl 23
sön 25/12 Julotta i mellösa kyrka kl 6
sön 25/12 Finskspråkig julotta i Hälleforsnäs kyrka kl 8
lör 31/12 Nyårskonsert i Mellösa kyrka kl 12.30
sön 1/1 Musikandakt i Hälleforsnäs kyrka kl 18
fre 6/1 De vackraste julsångerna i Mellösa kyrka kl 18
sön 15/1 Taizémässa i Hälleforsnäs kyrka kl 18
sön 15/1 Biofilm (filmtiteln ej klar ännu) Bio Facklan Hälleforsnäs kl 18
ons 25/1 Bildläraren m.m. Tomas Andersson berättar om fysiologiska, fysiska och kemiska färger. Bokens Stad i Mellösa kl 18.
mån 23/1 Sista chansen att lämna material till januarinumret av Hälleforsnäs Allehanda. Det kommer inte ut någon tidning i december. Utgivningsdag mån 30/1
lör 28/1 Överraskningskväll Bysmedjan Mellösa kl 18 (Ring
073-975 65 77 eller kom in för att boka).
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.

När en känd och seriös författare ger ut en kortroman med titeln ”Kungens tal” är det många
som undrar om det är en översättning i bokform av filmen
”The King’s Speech”. Det finns
en del likheter. Både Kungens
tal och The King’s Speech är
dramatiserade versioner om
medkännande och goda regenter som kämpar för att övervinna svårigheter i livet.
Kungens tal är en alldeles underbar, liten lättläst och underhållande bok som handlar om
både medkänsla, natur och vår
svenske regent.

PAKeT: The SoUL PreAcherS
”mono SAPIenS’ 17 Frog vomITS”
cd med 17 LåTAr + T-ShIrT

120 kr

BarBro erGetie

robert Åsbacka, internationellt känd
författare, bosatt i Flen. Foto: cata
Portin

Stenhammars slott
I Kungens tal skriver den internationellt kände författaren Robert Åsbacka, Flen, om en kung
som dragit sig tillbaka för att
skriva ett tal. Vår egen Carl
Gustaf kommer i nära kontakt
med en verklighet han normalt
inte stöter på. Han ska skriva
talet till riksdagens öppnande
och har för den sakens skull
dragit sig undan till Stenhammars slott.
Åsbacka använder sig av en
kuliss som utgörs av Flens kommuns fagra bygder, Stenhammar slott, naturen, ett besök på
vårdcentralen… Han lämnar
vägen öppen för läsarens egna
tolkningar.

En roman om frihet
Boken handlar om frihet, om att
finna vem man är och att kanske bereda sig på förändringar.
På en odyssé i det fagra Sörmland utforskar huvudpersonen,
Kungen, dessa teman i förhållande till de människor han
möter, inte minst till den ständigt närvarande livvakten,
Jonas. Men allvaret i handlingen

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 30 januari 2012.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 23 januari 2012.
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

nu endast

+

är noggrant gömt under alla
dråpliga situationer på färden.
Robert Åsbacka har gett ut ett
flertal romaner och är översatt
till flera språk. Hans roman Orgelbyggaren, rönte stor uppmärksamhet och var bland
annat nominerad till Nordiska
rådets litteraturpris.

+

120 kr
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Priserna gäller vecka 48
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget,
Länstrafiken
busskort.
Öppet varje dag. Ring
innan du kommer!

Välkomna!

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

hälsar Ove, Therese, Anna, Birgitta, Sebban, Susanne, Sead, Tilda, Tilda, Josefina

