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Det hjärtligaste stället i världen
Försöket med att engagera
Hälleforsnäsborna i att
smycka samhället med
hjärtan av olika slag den
14 februari gick över förväntan. Många pyntade
sina trädgårdar med hjärtan av olika slag.
Vårt firande av Alla hjärtans
dag må vara något som affärsmännen har lanserat
med kommersiella motiv.
Men när vi ändå har anammat firandet av Alla hjärtans
dag så kan vi väl göra det
ordentligt. Och inte behöver
det kosta något heller.
Det tyckte konstnären Kaarin Bonde Jensen som tyckte
att alla i Hälleforsnäs borde
att dekorera sina trädgårdar
och fönster med hjärtan till
Alla hjärtans dag.
Att rita hjärtan i snön kostar inga pengar, tänkte Kaarin och betonade att det är så
långt man kan komma från
det kommersiella spektakel
Alla hjärtans dag.
Hälleforsnäs Allehanda
publicerade uppmaningen
först, följt av Sörmlandsbygden, Eskilstuna-Kuriren och
Radio Sörmland.
Det var svårt att missa
uppmaningen. Kaarin ville
att Hälleforsnäs skulle bli
det hjärtligaste stället i världen.
Långtifån alla Hälleforsnäsbor hade tid eller lust att
smycka orten med egna
hjärtan, men på många tomter syntes olika sorts hjärtan,
gjorda av granris, papper,
plast, aluminiumfolie eller
aska i snön. Och nästa år blir
det nog ännu hjärtligare.
Det här var bara början.
Jarmo Haapamäki

Flitigaste. många Hälleforsnäsbor lyssnade på kaarin Bonde Jensens uppmaning och dekorerade sina tomter med
hjärtan av olika slag. men allra duktigaste var barnen på skolorna och daghemmen. De som passerade Bruksskolan
den 14 februari kunde knappast missa de hundratals hjärtan som hängde på staketet utanför. på bilden hänger
treor och fyror sina alster i staketet utanför skolan.

25 hjärtan. De äldre skolbarnen struntade i att klippa och klistra, utan valde i stället bilda stora hjärtan med sina
egna kroppar. Här gör niorna sitt hjärta. ”Ett härligt initiativ av skolbarnen”, tyckte kaarin Bonde Jensen, som vill
att detta ska bli en årligen återkommande tradition. ”Hälleforsnäs ska bli det hjärtligaste stället i världen.”

Ökad säkerhet på Konsumbutiken efter rånet
Coop Konsum i Hälleforsnäs
blev rånad den 30 januari. Rånarna slog till vid stängningsdags, bakband de två
butiksanställda och tvingade
till sig dagskassan.

•
•
•
•
•

Medicinsk fotvård
Svensk klassisk massage
Spabehandlingar/Spakvällar
Infraröd bastu
Vaxning

— Det var naturligtvis ingen
trevlig upplevelse. Men varken
jag eller den anställda som jobbade vid råntillfället blev skadade fysiskt, berättar Ove
Gustafsson, föreståndaren på
Konsumbutiken.
Rånarna, som fortfarande är
på fri fot, slog till vid stängningsdags när inga kunder
fanns i butiken. De hotade personalen med en yxa och ett pistolliknande föremål (man vet
inte om pistolen var äkta eller
en attrapp), bakband dem och
försvann med dagskassan.
Det tog cirka en halvtimme
innan Ove och kassörskan

kunde ta sig loss och larma polisen. Då hade rånarna redan
sedan länge hunnit lämna orten.
— Det är klart man blir skakad
av en sådan händelse. Men det
är viktigt att vi kommer över det
här och kommer tillbaka i en
normal vardag så fort det bara
går.

Nya rutiner
Efter rånet har butikspersonalen
fått ändrade rutiner för att öka
säkerheten. Men trots det som
hänt har Ove Gustafsson inte
ändrat sin uppfattning om Hälleforsnäs som ett lugnt och
tryggt ställe.
— Jag tycker att man ska vara
stolt över Hälleforsnäs. Det är
en fin ort med många fina människor. Butiken går bra och vi
kör på som vanligt.
Jarmo Haapamäki

Marianell
A
Välkomna till
Lyckebovägen 5
(under Mellösagården)
i Mellösa!

ortens enda livsmedelsbutik. Coop konsum i Hälleforsnäs går bra och kommer att finnas kvar på orten. rånet hotar inte butikens existens, om det nu
var någon som trodde det. personerna på bilden har inget samband med
artikeln.

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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Sportlovskul i Hälleforsnäs

Fårklippning
Fredagen den 2 mars är det
dags igen för fårklippning på
Sagostigen. Återigen får ortsborna titta på när tävlingsklipparen
Christer
Gustavsson sköter om Sagostigens tackor.

inomhuskul. Gustav malmsten och Emil Larsson är stamgäster på skateboardsklubben 2nd Floor i Hälleforsnäs.
Skatevåningen hade öppet varje dag under sportlovsveckan och många skollediga ungdomar passade på att använda sina rullbrädor till fullo, trots strålande väder utomhus. ”Jag har åkt skateboard här nästan varje gång det
har varit öppet. Jag har missat bara en gång, då var vi på semester”, säger Gustav, som fyller 11 år i sommar. Emil,
12 år, hör också till stammisarna, men är inte riktigt lika hängiven åkare.
Foto: Jarmo Haapamäki

VM-klipparen Christer Gustafsson har klippt fåren på Sagostigen i över tio års tid, men det är
inte förrän i fjol Philip och Itte
Weidman insåg att många är intresserade av att titta på.
Fåren befrias från sin yllepäls
varje vår och höst och de två
publika fårklippningar har
redan lockat till sig många nyfikna i olika åldrar.
Caféet på Sagostigen serverar
kaffe med nybakade kanelsnurror och presentboden är öppen
under fårklippningen, som startar klockan nio på morgonen.
Sagostigen ligger cirka nio kilometer utanför Hälleforsnäs,
på Hällarens gård i Beckåsen.
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Lars och Heléne flyttade hem igen
Året som familjen skulle ha
bott utomlands blev två. Men
nu är de tillbaka i Mellösa,
lite trötta efter flygresan och
tidsdifferensen, men glada
och nöjda efter sitt ”äventyr”
i Kalifornien.
Nej, Lars Carlsson och Heléne
Eriksson har inte glömt bort sitt
modersmål efter två år i USA.
Deras tre söner, August, Edvin
och Vilgot däremot behöver
kanske lite tid på sig att utöka
och uppdatera sitt svenska ordförråd. Barn anpassar sig fort.
För två år sedan fick Lars ett
erbjudande av sin arbetsgivare
att arbeta ett år i Silicon Valley i
Kalifornien.
— Marknaden inom elektronik- och it-branschen är numera
väldigt internationell. Det är en
viktig del i företagsutvecklingen
och ett karriärsteg att arbeta en
tid utomlands, berättar Lars,
som för två år sedan jobbade
som logistikchef med ett hundratals anställda under sig.
I Silicon Valley hade han ett
liknande ansvar fast inte lika
många anställda.

Kulturskillnader
— Jag fick liknande arbetsuppgifter som de jag hade här i
Sverige, fast jag hade bara ett
tiotal anställda under mig.
— Jag hade inga problem med
språket eller arbetsuppgifterna,
det som var svårare var att lära
sig förstå den amerikanska kul-

turen och hur folk i USA tänker.
Lars menar att generellt är
amerikaner mycket vänliga.
Alla menar inte det, men många
är genuint trevliga och den
svenska avundsjukan lyser med
sin frånvaro.
— Folk tar inte samma sociala
ansvar som man gör i Sverige.
Att erbjuda sig att hjälpa någon
annan på jobbet för att man själv
har fått lite tid över är otänkbart. Man sätter alltid sig själv i
första rummet, inte för att
hävda sig men det är en del av
den amerikanska kulturen, att
ta hand om sig själv och sin familj.
Lars och Heléne hyrde under
sin utlandsvistelse en villa i Saratoga, ett lugnt och trevligt område. I hyran ingick trädgårdsmästare och en "handy
man" som hjälper till med sysslorna kring huset, vilket var
vanligt i området.

kan på sin höjd få två veckors
sammanhållande semester, men
familjen kunde ändå resa runt
en hel del i USA.
— Det var ofta långa dagar när
jag jobbade, men vi kunde resa
runt en hel del när jag hade ledigt. Tack vare att man inte hade
så många måsten, man behövde
inte oroa sig för huset, det fanns
inga födelsedagsfester som man

Ingen hemlängtan
Heléne, som tog tjänsteledigt
från sitt arbete inom äldreomsorgen i Flens kommun, hade
tid och möjlighet att ta hand om
sin yngsta son, Vilgot, i dag fyra
år gammal.
— Det var lyxigt att få vara
hemma med honom, jag stortrivdes. Jag volonterade även i
skolan där jag fick många nya
vänner. Inte en dag hade jag
hemlängtan. Det har varit de två
bästa åren av mitt liv, säger
Heléne.

på familjeutflykt i San Diego. Familjen struntade i att titta på svenska tv-program via StV play och umgicks inte med andra svenskar i området. i stället
ville de umgås med lokalbefolkningen och bekanta sig med den amerikanska
kulturen. ”Vi ville göra saker vi inte kunde göra hemma i Sverige.”
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På Ikea, som finns även i Kalifornien, kan man köpa svensk
sill och exempelvis köttbullar.
— Det man inte hittade i USA
var svensk saltlakrits, men det
fick jag skickat hemifrån. Vi fick
även flera nummer av Hälleforsnäs Allehanda skickat till
oss av våra vänner i Sverige!
Internet med Facebook och
Skype gör det lätt för människor

i skateboardkulturens vagga. . Både pappa Lars och sonen august gillar att
skejta och äger numera flera rullbrädor som de har köpt i kalifornien.
att kommunicera med varandra, trots att de bor på en
annan kontinent.
Edvin, sju år, började sin skolgång i USA, där man går i ettan
som sexåring och August, tio år,
hade hunnit börja sin skolgång
i Kyrkskolan i Mellösa och fortsatte den i USA.
August har hållit kontakt med
sina svenska skolkamrater och
ser fram emot att återigen börja
sin skolgång hemma i Mellösa.
— Skolan är lite annorlunda i
USA. Där måste man betala för
skolmaten eller ta med sig matlåda hemifrån, säger han.
— Maten smakade gott, men
jag saknade svenska köttbullar
och blodpudding. Och sallad.
Heléne berättar att skolmaten
bestod av snabbmat som pizza
och friterade kycklingbitar.
— Ingen husmanskost precis.
Vi packade en hel del matlådor
hemma med August.

Många resor på fritiden
Fem veckors industrisemester
är ett okänt begrepp i USA, man

var tvungen att besöka och
ingen som kom på besök, så det
var lättare att komma iväg,
säger Lars.
Lars och Heléne berättar om
besök på olika museer, valsafarier utanför San Fransisco, balett, baseboll, amerikansk fotboll
och hockey. Bland resmålen
inom det enorma landet
nämnde de Hawaii, Death Valley, Grand Canyon och Yosemite. Även Mexiko hann de
med.
— Det har varit fantastiska två
år utomlands men det känns
även härligt att få komma tillbaka till Sverige igen. Barnen
har saknat den svenska vintern
och vi kommer nog att trivas
lika bra som vi alltid har gjort,
säger Heléne.
— Visst, man har fått oerhört
många intryck under kort tid,
men det känns skönt att vara
hemma igen. Man ska aldrig
säga aldrig, men nu känns det i
alla fall som att vi vill stanna
hemma i Sverige, säger Lars.
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Jarmo Haapamäki

på resande fot. USa är ett stort land och har en hel att erbjuda. Heléne och Lars reste en hel del under sin vistelse i USa. men det är inte bara vi som vill
besöka andra länder och finner dem spännande. ”mina nya vänner i kalifornien tyckte att det lät som ett väldigt exotiskt ställe när jag berättade för dem
om lilla mellösa hemma i Sverige”, berättar Heléne. Familjeporträttet är taget under en resa till Hawaii. Från vänster: Heléne, Vilgot, august, Lars och Edvin.
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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

Bokens Stad i Mellösa
Bokens Stad i Mellösa hade den 11 februari ett livligt samtal med en
entusiastisk publik om August Strindberg och kärleken. Det var
djupa och lättsamma diskussioner och samtal med bland andra nyinflyttade Mellösa-borna Jan Peremans och hans hustru Herad
Werland, Belgien/Mellösa.
Herad är lärare i Hälleforsnäs.
Samtidigt hölls en tyst minut för att uppmärksamma årsdagen av
Bokens Stads förre Beskyddare (och tidigare landshövdingen) Bo
Holmberg som avled den 11 februari 2010.
Världsbokdagen utökar med Världsboknatt. Bokens Stad i Mellösa deltar i år liksom förra året i Världsbokdagen den 23 april. Nu
har även en World Book Night eller Världsboknatt initierats 2011 i
Storbritannien. De söker 50 000 bokgivare/-volontärer som kan
dela ut 20 exemplar var i respektive länder.
Bokens Stad däremot följer förra årets succé – distributörer av Antikvariat Bokstadens enorma skattkista – att läggas ut på buss- och
tågstationer. Hämta böcker som du själv gillar från Bokstaden i
Mellösa. Ring oss 0157-606 07, maila oss info@bokensstad.se, hämta
från Harpsundsvägen 2 i Mellösa, lägg ut på offentliga platser,
sprid det skrivna ordet ...
BarBro ErGEtiE
BokENS StaD i mELLÖSa

Varsågod, låna en bok. Bokens Stad i mellösa firade Världsbokdagen genom
att placera lådor med begagnade böcker på olika strategiska ställen. Bilderna
togs i fjol på järnvägsstationen i Hälleforsnäs. Föreningen ska lägga ut böcker
på buss- och tågstationer även i år.

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

fert!

ör of
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

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.

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

På gång
Det är gratis att vara med i evenemangsguiden ”På gång”, både på den
tryckta tidningen och på tidningens
hemsida. Annonseringen kostar däremot pengar. Prislistan hittar ni på tidningens hemsida.
För att komma med i nästa nummer av
Hälleforsnäs Allehanda måste vi ha fått
in materialet senast måndagen den 19
mars.
26/2—8/4 Konstgalleriet Hälleforsnäs:
Utställningen ”Hej då - Nu går jag” broderier av Emma Jönsson Konstgalleriet
Hälleforsnäs kl 12—15
Utställningen pågår t.o.m. 8 april.
fre 2/3 Fårklippning på Sagostigen, Hällarens gård (Beckåsen) med start kl 9
sön 4/3 Gudtjänst med nattvard Mellösa
kyrka kl 11
fre 9/3 Gitarrmusik Jakob Henriques
med Björn Wahlberg och Atiwat Prathumrat spelar jazz, blues, klassisk musik m.m.
Restaurang Il Madrigale i Hälleforsnäs
(Storgatan 16, ingång och parkering på
baksidan) kl 18
sön 11/3 Bokens Stads 12:e årsmöte i
Träffpunkten, Ljusnevägen i Mellösa kl 16
Öppet samtal om ”Varför läser man” och
”Har boken någon betydelse numera”
sön 11/3 Sinnesromässa Hälleforsnäs
kyrka kl 18
sön 18/3 Gudtjänst med nattvard Mellösa
kyrka kl 11
mån 19/3 Sista chansen att lämna material till månadens Hälleforsnäs Allehanda
ons 21/3 Årsmöte med Hälleforsnäs Gymnastikförening kl 19 i OK Tjärnens lokal.
Föreningen söker ordförande. Smörgåstårta och dricka. Anmälan bör ske till respektive ledare eller 070-405 32 63.
tor 22/3 Soppalunch kyrkans hus Hälleforsnäs kl 12. Gösta Forsman, film
fre 23/3 Inför helgen på Gjutaren med
sång, musik, andakt, kaffe kl 15. Arr:
Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
sön 25/3 Familjemässa Hälleforsnäs kyrka
kl 18
mån 26/3 Utgivningsdagen för Hälleforsnäs Allehanda nr 109
Hälleforsnäs bibliotek har öppet:
tisdagar kl. 15—18
torsdagar kl 9—12 och kl 15—19

Hälleforsnäs får tre nya
postnummerområden
Postnumret 640 30 kommer att försvinna. Det nuvarande postnummerområdet delas i tre olika
områden som alla får nya postnummer. Ändringen träder i kraft
den 5 mars.
Posten anpassar sina postnummer lite
då och då. Större förändringar sker en
gång om året och nu är det dags för en
sådan uppdatering. Sju postnummerområden i Sörmland påverkas av ändringen.
Förutom Hälleforsnäs får även delar
av Nyköping, Valla, Sparreholm och
Kvicksund nya postnummer.
Hälleforsnäs delas i tre nya postnummerområden: 648 30, 648 31 och
648 06. Boende i de berörda områdena
har fått information om sina nya postnummer via brev.
— Många gamla postnummerområden delas i mindre områden när antalet boende har växt eller om det
planeras nya bostadsområden. Även
områden som inte har vuxit i storlek
kan delas i mindre områden. Målsättningen är att det ska bo högst tusen
personer i varje postnummerområde,
berättar Anette Eriksson, pressansvarig på Posten.
— När det gäller Hälleforsnäs beror
förändringen på att det tidigare postnummerområdet var väldigt stort och
för att få det mer hanterligt i postsorteringen delas det nu på flera nummer, förklarar hon.
Det gamla postnumret fungerar
under en övergångsperiod under
cirka ett år, men för att inte riskera att
det blir någon försening i postgången
bör man börja använda det nya postnumret från och med den 5 mars.
— Av erfarenhet vet vi att många
kommer att använda det gamla postnumret även efter förändringen. Det
tar lite tid innan alla har ändrat sina
adressuppgifter, men det brukar inte
vara något problem. Posten kommer
fram i alla fall, säger Eriksson.

45 år gammalt system
Postnumren introducerades 1967 och
ingår i Postens sorteringskedja sedan
maj 1968. Sedan dess har en mängd justeringar gjorts men grundprincipen
är fortfarande densamma.
Det svenska postnummersystemet
bygger på en femställig sifferkombination uppdelad två grupper med tre

respektive två siffror. Principen för
numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten. Undantagna från principen
är stockholmsområdet, där alla postnummer börjar på siffran 1.
Postnummerområdena är numrerade från 10 till 98. Storstockholmsområdet har fått indelningen 10-19,
medan resten av landet numrerats söderifrån med början på 20 till 98 längst
i norr. Denna områdesdelning ger ortens postnummer dess två första siffror.
Vi har tre postnummerområden i Södermanland: 61 (Norra Östergötland
och södra Södermanland), 63 (Eskilstuna) och 64 (västra Södermanland).
På tisdagen efter postnummerändringen ska postnummersökningen på
Internet vara uppdaterad.
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 26 mars.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in senast måndagen den 19 mars.
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

Lax portionsbitar
Nötbog, benfri
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Hot Dog grillkånorv
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2 för

30,00

Gevalia kaffe
500 g
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Korvbröd

Solrosfrö

Kor vbrödsbagarn
10-pack

15,90

OBS! Vi har nytt
telefonnummer

Vildfågel
2 , 5 kg

Priserna gäller vecka 9
27/2— 4/3 2012

34,90

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

