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Fritidsgården flyttar till Folkets hus
Pensionärerna, som på senare år har varit mest
verksamma på Hälleforsnäs Folkets hus, får sällskap av skolungdomar.
Fritidsgården i Hälleforsnäs flyttar till Folkets hus
inom några veckor.
— Jag tror att det blir en utmärkt lösning för alla parter.
Flytten från Fredriksberg till
Folkets hus ger oss nya
spännande
möjligheter,
säger Peter Sjödin, föreståndare på fritidsgården och fritidsklubben i Hälleforsnäs.
En ny betydande hyresgäst
ger stabilitet i Folkets husföreningens mycket ansträngda ekonomi. De
mindre ombyggnationerna
som krävs bekostas av den
nya hyresgästen.
Den före detta datorsalen
får en mellanvägg och ska
bli ett förråd och ett tv-rum
för fritidsgården. Ytterligare
ett rum byggs i foajén, där
en stor del av garderoberna
förvinner. Där blir det en
dator- och tv-spelhörna i
stället. Ett fullvuxet biljardbord stjäl en del av golvytan
i foajén.
Även cafeterian fräschas
upp. Den kommer att utnyttjas av skolungdomarna
när fritidsgården har öppet.
— Lokalerna kan användas av andra ortsbor också,
precis som tidigare. Vi är
inte här varje dag och kan
även flytta på oss ibland om
lokalerna behövs till något
annat.
Samlingspunkten
försvinner inte. Tvärtom,
det blir mer liv och rörelse
på Folkets hus, säger Peter
Sjödin.
Jarmo Haapamäki

Nöjda. att fritidsgården flyttar till Folkets hus betyder inte att ingen annan längre får utnyttja lokaler.na. ”Tvärtom. Vi ser framemot samverkan mellan de olika grupperna på Folkets hus. Det finns ju musikgrupper, keramikcirklar, slöjd, vävning och mycket annat här som skolungdomarna kan bli intresserade av. Dessutom kommer den
stora a-salen med sin fina scen och den nya digitala projektorn att ge oss helt nya, fantastiska möjligheter. Närmast kameran peter Sjödin och till vänster om honom matti Sivonen från Folkets hus.

renoveringsbehov. Genom relativt små grepp trollar man fram flera nya rum innanför Folkets hus väggar. En stor
del av det sällan (till fullo) utnyttjade garderobsutrymmet försvinner och bland annat biblioteket, som flyttade
in till Folkets hus 1995, blev av med ett förrådsrum. problemet löstes genom att man rensade bland gamla
böcker. Samtidigt passade man på att ommöblera lite i biblioteket. ”Jag tror att biblioteket kommer att få flera
besök av ungdomarna nu när ungdomagården flyttar under samma tak”, säger bibliotekarien katri andersson

Två miljoner kronor till nya
digitala filmprojektorer
Kommunstyrelsen har nu
klubbat genom beslutet att ge
två miljoner kronor till upprustningen av biograferna i
Hälleforsnäs och Flen med
nya digitala projektorer.
Sagabiografen i Flen och Bio
Facklan i Hälleforsnäs är nu ytterligare ett steg närmare att bli
digitaliserade. Kommunstyreslen har nu bifallit kultur- och fritidsnämndens anhållan om två
miljoner kronor för att genomföra den digitala satsningen för
kommunens biografer.
Som vi skrev i novembernumret av Hälleforsnäs Allehanda
ska man utrusta Sagabiografen
med 3D-teknik och Facklan på
Hälleforsnäs Folkets hus med
något enklare digital filmutrustning, men samtidigt en mer
avancerad ljudanläggning. Tanken är att Saga ska bli premiärbiograf och Facklan ska i första
hand bli en så kallad evene-

Jan-Åke Ohlsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, kan se en
mängd nya möjligheter som den nya
digitala tekniken för med sig.

mangsbiograf, där även konserter och andra evenemang visas.
— Flensbiografen får en digitalprojektor som håller bättre
kvalitet, vilket är ett krav att
man ska kunna få visa filmnyheter. Men det är faktiskt ingenting som hindrar att man tar
hårddisken efter att man har
visat filmen i Flen och tar den
till Facklan Hälleforsnäs och
visar filmen även där. Det är
nämligen tillåtet att visa filmen
även i biograf två, bara man lägger en halvtimme mellan visningarna, berättar kultur- och
fritidsnämndens ordförande
Jan-Åke Ohlsson.
— Biograferna får en ny teknik
som kan ge oanade möjligheter.
Den finska pensionsföreningen
Salamat i Hälleforsnäs kan exempelvis ta vara på möjligheten
att visa finskspråkig teater direktsänt från Åbo stadsteater på
vita duken i Hälleforsnäs. Jag
kan föreställa mig hur bussar
kommer från Södertälje och
andra närliggande städer med
folk och vill se direktsänd teater
i storbildsformat.
— Möjligheterna finns, vad
som behövs är eldsjälar som tar
tag i chansen och är beredda att
anordna serveringen och marknadsföreningen, säger Ohlsson.
Förutom kommunalt stöd förväntar man sig bidrag från SKL
(Sveriges kommuner och landsting) och Svenska Filminstitutet. Det rör sig om ytterligare en
halv miljon kronor.
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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Uppskattad Luciaföreställning i Kolhuset

Mysigt och vackert. Bruksskolans elevers Luciaföreställningar på Kolhuset brukar vara uppskattade och årets föreställning var inget undantag. Tack vare det
milda Luciavädret var det inte så himla kallt som varit de senaste två åren, vilket uppskattades av åhörarna. Bilden är tagen vid dagföreställningen för skolungdomarna. Kvällens två föreställningar vände sig till föräldrarna och andra musikvänner. Kapellmästaren och körsamordnaren var den nya musikläraren
Sanna Andersson, känd från bland annat sångruppen the Girls. Foto: Jarmo Haapamäki

Annes Städ & Trädgårdstjänst
Städning

Trädgårdsarbete

Anne Järvi
Dammvägen 5
640 30 Hälleforsnäs
0733-34 81 89
0157-46 11 05
info@astt.se
Fax 0157-46 11 20
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Medicinsk fotvård
Svensk klassisk massage
Spabehandlingar/Spakvällar
Infraröd bastu
Vaxning

Snöskottning

Marianell
A
Välkomna till
Lyckebovägen 5
(under Mellösagården)
i Mellösa!
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”Systrarna Pettersson” öppnar fik i Forssjö
Systrarana Linda och Susanne, Leif och Ann-Christin Pettersson döttrar, före
detta Hälleforsnäsbor, öppnar ett kafé i Forssjö.
Forssjö är en liten ort några kilometer söder om Katrinheolm.
Utsikten över Forssjösjön är
vacker, men orten domineras
av ett sågverk, som tydligen
har funnits på orten i mer än
500 år.
Några butiker finns däremot
inte längre. Ortens enda affär
stängdes för flera år sedan och
butiken har stått tom sedan
dess. Men nu öppnas en rörelse
med både kafé, konditori, servicebutik, loppis och annat i
den gamla Ica-butiken i Forssjö.
”Suss i byn” heter butiken.
— Meningen var att butiken
skulle ha öppnats redan under
hösten, men jag har bestämt att
vänta tills efter förlossningen,
säger Susanne.
Hon är numera gift, bor i Katrineholm och heter Thel i efternamn. Susanne ska föda sitt
andra barn om några veckor.
— Är det sladdis eller vad?
Mitt första barn har redan fyllt
16 år, skrattar hon.

Assistans från
Hälleforsnäs
Susanne sitter i den nyrenoverade affärslokalen på Bruksvägen 6 tillsammans med
lillasystern Linda och pappa
Leif, som står för merparten av
renoveringen av lokalerna.
— Pappa fick tillbringa sin semester med att renovera här,
berättar Susanne.
Det går fortfarande att se spår
av en livsmedelsbutik, men
efter många veckors slit har

man lyckats att göra lokalen
hemtrevligare.
— Jag ska inte ha några anställda men lyckligtvis kan jag
räkna med familjen, som ställer
upp när det behövs. Pappa har
slitit hårt med renoveringen av
lokalen och Linda kommer
även att stå här i butiken tillsammans med mig när hon
kan.

Keramik, bröllopstårtor
och skithuspapper
Lillasystern Linda Linder, som
hon numera heter, kommer att
sälja sina keramikfigurer i Suss
i byn. Hon bor i Flen och jobbar
för närvarande i en djuraffär.
Hon tog över jobbet efter sin
syster som slutade där och ska
nu satsa heltid på det egna företaget.
— Jag har alltid velat ha ett
eget ställe och vara min egen
chef. Jag har bakat tårtor i
många år så det är inget nytt
för mig, fast jag har även jobbat
inom vården och många andra
branscher, säger Susanne.
— För tillfället bor jag i Katrineholm men målsättningen är
att familjen ska flytta till Forssjö.
Systrarna, som växte upp i
Hälleforsnäs, är båda skickliga
på att skapa vackra saker med
sina händer. Susannes bakverk
och smörgåstårtor blir ofta fantastiska skapelser, medan
Linda är en fena på att skapa
olika keramikfigurer. Hon har
en öppen grupp på Facebook
”Living Linder” där man kan
se en del av hennes verk.

Från Jultomte till
Ramones
— Det blir ofta ganska roliga

figurer på kända personer, som
folk brukar beställa av mig. Jag
vill gärna variera mig, det kan
bli allt från Jultomte till Zlatan
eller killarna i rockbandet Ramones.
Fiket, eller servicebutiken,
öppnas inom kort men kommer att ha begränsade öppettider under den första tiden.
Susanne räknar med att kunna
jobba heltid i sin butik till sommaren.

Barnvänlig
samlingspunkt
— Många ortsbor känner
redan till oss och har hälsat på
när vi har varit här. De är jättegulliga och visar sin uppskattning. Förutom bakelser och
tårtor, som görs mestadels på
beställning, kommer vi att ha
ett litet sortiment basvaror.
Groggvirke och skithuspapper,
vad det nu är som folk vill ha.
Folk får gärna berätta vad som
önskas så försöker vi ordna det.

TexT ocH foTo:
Jarmo HaapamäKi

Kreativa systrar. Susanne har sina fina bakverk, Linda skapar keramikfigurer i
stället. Här ser vi ett urval av Lindas ”gubbar”. Keramiken tar en stor del av
hennes tid, men det handlar om ren hobbyverksamhet. ”Det tar fyra timmar
för mig att göra en figur som jag säljer för hundra kronor”, säger hon.

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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I en del av affärslokalen har
man inrett en lekhörna för barn
med leksaker, ritblock och det
ska även införskaffas en TV och
DVD-spelare. Till sommaren
ska det även bli en uteservering
för kafégästerna. Det finns inga
andra barnvänliga fik häromkring, menar Susanne.
— Ica-butiken har tidigare
varit en samlingspunkt i Forssjö. Jag hoppas att den blir en
uppskattad
samlingspunkt
även i fortsättningen, så att vi
kan driva företaget framgångsrikt.
Systrana välkomnar sina
gamla vänner, och även alla
andra Hälleforsnäsbor, att besöka det lilla kafét vid genomfartsleden i Forssjö, när stället
väl öppnar inom några veckor.
— Vi bor inte längre i Hälleforsnäs, men man kan ju inte
glömma var man kommer
ifrån.

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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Linda Linder och Susanne Thel, ”systrarna Pettersson”. ”Det är lite roligt hur vi gör allting tillsammans numera. Jag tog till och med över hennes jobb i Djuraffären i Flen”, säger Linda. ”Fast så har det inte alltid varit. Jag kommer ihåg när jag var tretton och Linda var tio, då gjorde jag allt för att cykla ifrån henne”,
skattar storasystern Susanne. Båda är numera gifta och har barn. Linda har fått tre barn, Susanne ska få sitt andra barn inom kort.
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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

OK Tjärnen
Inför årsmötet den 22 februari kan man
sammanfatta 2011 års verksamhet enligt följande:
• Vi har varit med och arrangerat tre tävlingar för Södermanland- och Västmanlands veteraner.
• De olika tävlingsplatserna har varit vid
utkanten av Hälleforsnäs och Malmköping
samt ent tävling mellan Granhed och Hälleforsnäs. Deltagarantalet har varit mellan 113
och 183.
• I september anordnade vi en orienteringstävlan i utkanten av Mellösa. Inbjudan
gick ut till samtliga orienteringsklubbar i
Sverige. Deltagarantalet blev blygsamma
227. Vi fick ett mycket gott lovord av Sveri-

ges främste manliga orienterare, Peter
Öberg,
som
tyckte
att
hans
orienteringsbana kunde ha varit ett test
inför VM.
• Våra interna klubbtävlingar har genomförts, 64:e upplagan av Gängkavlen, 67:e
upplagan av Ärtsoppsloppet samt Dag-KM
och Natt-KM.
• Under året har en orienteringsskola startat
för ungdomar. Totalt med 15 st träffar under
våren och hösten. I genomsnitt har det varit
10 st ungdomar som deltagit.
• Under våren genomfördes och en studiecirkel " Hitta Rätt" som vände sig till vuxna
som ville lära sig orienteringens grunder.
• TRIM-orienteringen genomfördes under
maj/juni. Denna motionsform, som både
ger tankeverksamhet och kondition är
mycket omtyckt. 45 kartpaket såldes genom
Turistbyrån i Hälleforsnäs.
Inför 2012 räknar vi med att genomföra
samma aktiviteter som nämnts ovan. Det

som står närmast i tur är ett samarrangemang med Katrineholms OK. Det gäller en
orienteringstävlan i Svalboviken den 14 och
15 april som vänder sig till alla Sveriges orienterare.
KJell Carlsson
oK TJÄrnen

På gång
14/1—19/2 Konstgalleriet Hälleforsnäs:
måleriutställning med Madara Vaska Olin &
Truls Olin, Katrineholmfre
17/2 Inför helgen på Gjutaren med sång,
musik, andakt, kaffe kl 15.
Arr: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
mån 20/2 Sista chansen att lämna material
till månadens Hälleforsnäs Allehanda
ons 22/2 OK Tjärnens årsmöte kl 19
i föreningens klubblokal
mån 27/2 Utgivningsdagen för
Hälleforsnäs Allehanda nr 108

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

Linderoths
tryckeri
annons

rt!
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ö
Ring f

• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
• Lång erfarenhet
i byggbranchen
• Vi åtar oss allt
från grund till nock
• Innehar F-skattsedel

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se

93 x 134 mm
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Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

Utveckling Hälleforsnäs har tagit fart och grupperna
jobbar med sina områden för att förbättra Hälleforsnäs enligt innevånarnas prioritetslista som togs fram
vid det första stormötet i våras. Samtidigt har en så
kallad SWOT-analys genomförts av alla grupper där
man tagit fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Detta ligger som underlag för kontakter med myndigheter, tjänstemän i kommunen och grupperna arbete. Grupperna har påbörjat så kallade quick fixes,
snabba åtgärder för att man skall kunna se resultat av
vad som görs:

Turism, näringsliv och service
Denna grupp har jobbat med att ta fram en turistinformationstavla som skall stå vid turistbyrån. De håller på med att skylta sporthallen så att det blir
tydligare var den är. En välkomstskylt med Välkommen till Hälleforsnäs är beställd, den första av flera.
Idéerna är många och det kommer att märkas framöver vad gruppen sysslat med och har i siktet för att
utveckla Hälleforsnäs.

Trafik, boende och miljö
Gruppen har påbörjat arbetet med promenadstråket
från gamla Folkets park via Kärleksudden/Engelska
parken och Edströmsvallen till järnvägsstationen.
Vintern och väntan på ett beslut i strandskyddsfrågan
hejdar framstegen tillfälligt men arbetet återupptas så
fort beslutet är taget i nämnden. Gruppen har genomfört en trygghetsvandring i samhället för att hitta
trafikfaror och andra saker som är värda att åtgärdas,
så som klotter och övriga ytor som behöver en uppryckning. Arbetet med att bygga en omklädeshytt vid
Tallsjöbadet strandade inför förra sommaren. Till
kommande badsäsong skall den dock vara på plats.
Tanken är att göra det i samarbete med fritidsgården
och ungdomarna där. Flera åtgärder är identifierade
och kommer att påbörjas så snart det bara är möjligt.

Kultur och fritid
Gruppen har jobbat med att finna vägar till att utveckla kulturutbudet i Hälleforsnäs. Man har identifierat och jobbat med de två största kulturplatserna i
samhället, bruksområdet och Folkets hus. Man ser
även att det går att utveckla redan befintliga evenemang och förädla dessa. Till sommaren vill man se till
att en beachvolleybollplan iordningställs vid Tallsjöbadet.
Alla grupper är öppna för fler engagerade innevånare
i Hälleforsnäs. Man förbinder sig inte att vara med för
tid och evighet, kanske ”brinner” du för en eller ett
fåtal frågor. Eller du känner att du kan hjälpa till med
att förverkliga någon eller några åtgärder. Besök gärna
nästa stormöte och bli inspirerad. Information vart du
kan vända dig finns även på Flens kommuns hemsida
www.flen.se.
MAtS BloMBeRG

Stora och små hjärtan. Kaarin Bonde-Jensen ser gärna hundratals olika hjärtformade
föremål eller verk vid Alla hjärtans dag runtomkring i Hälleforsnäs. Vi vet inte hur många
hjärtan som behöver skapas för att Hälleforsnäs skulle hamna i Guiness Rekordbok men
vi gör i alla fall en god insats och försöker sedan räkna hur många det blev.

Nu kan vi göra Hälleforsnäs
till ett extra hjärtligt ställe!
Konstnären Kaarin Bonde-Jensen
uppmanar alla Hälleforsnäsbor,
stora som små, att skapa en stor
mängd hjärtan inför Alla hjärtans
dag tisdagen den 14 februari.
Önskan är att alla hjärtana blir färdiga redan på söndagen för att TV
och dagstidningar ska hinna bevaka spektaklet.
— Jag vill uppmana alla Hälleforsnäsbor att göra mängder med hjärtan
till Alla hjärtans dag i sina trädgårdar
och fönster. Rita på snö eller sand, använda kottar, papper, ljuslingor eller
något annat. Använd fantasin!
Kaarins förhoppning är att hundratals små eller stora hjärtan, som kan
skådas av förbipasserande, gör Hälleforsnäs till den hjärtarikaste by i kommunen/länet/landet. Olika medier
kommer att kontaktas och förhoppningsvis kan vi på detta enkla och roliga sätt ge Hälleforsnäs lite roligare
framtoning.
— Det skulle vara himla roligt om
många Hälleforsnäsare ställer upp på
detta. Jag ser fram emot att kunna
vandra på gatorna i Hälleforsnäs och
se hjärtan överallt. Det är så sällan vi
i byn gör någonting trevligt tillsammans, detta är ett ypperligt tillfälle!
Vi på tidningsredaktionen vill
gärna veta vad ni tycker om Kaarins
förslag. Vi tar även emot tips om var i
Hälleforsnäs man har gjort flest eller
extra fina hjärtformiga föremål så att
vi kan ledsaga tv- och tidningsreportarna till rätt adress. Ring, skicka epost eller kontakta oss via vår

facebooksida facebook.se/halleforsnas. Telefonnumret och e-postadressen hittar ni i faktarutan nedan.
JARMo HAApAMäKi

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Tidningen trycks för
närvarande i 1 700 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 utgivningsdag är måndagen den 27 februari.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in senast måndagen den 20 februari.
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 2012.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

en sund affär
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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, Sabina, Josefina

