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Brukets nya fasadbelysning invigdes
En handfull Hälleforsnäsbor var på plats när den
nya belysningen av skorstenen och fasaden invigdes på Bruket den 8 mars.
Senare ska även andra
delar av Bruket få belysning.
Ljusinstallationen är första
etappen av ett utsmyckningsprojekt som genomförs
i samarbete med Flens kommun och Stiftelsen Bruksfastigheter i Hälleforsnäs.
Projektledaren Anna-Karin
Andersson, som bor i
Husby-Oppunda, höll ett
kort tal vid invigningen av
belysningen, formgivits av
ljusdesignern Lotta Mattsson från Linköping. Hon har
även skapat de ljusänglarna
som stod på Brukets tak vid
juletiden.
— Tyvärr så plockades
änglarna bort precis före
Alla hjärtans dag då hela
samhället skulle smyckas
upp. Det var helt enkelt en
miss i kommunikationen,
berättar Anna-Karin Andersson.
Hon berättar att ljusinstallationen på Bruket blir permanent och ska även ökas
med flera lampor i framtiden.
— Det är intressanta byggnader som är värda att
smyckas med ljus. Belysningen slår på varje kväll,
men för att spara ström
släcks lamporna efter midnatt.
Den nya ljusinstallationen
på Bruket uppskattas av
många. ”Ugnshusets gamla
skorsten ser nu häftig ut när
man passerar den i mörkret”, löd en av omdömena.
Jarmo Haapamäki

Fint väder. Ett par dussin nyfikna kom för att se när den nya ljusinstallationen invigdes på Bruket. representanter från ortutveckling Hälleforsnäs serverade korv med bröd samt fika. Några av ortsborna hade redan sett lamporna i december då ljusdesignern Lotta mattsson och teknikern Tommy Johansson provade hur de bäst skulle
kunna belysa det gamla rördelslagrets fasad och den höga skorstenen bakom ugnshuset.

inte längre svart. Texterna ”konstutställning”, ”Turistbyrå” och ”Gjuterimuseum” som målades i fasaden tidigare
i år syns nu klart och tydligt även vid kvällstid. Ljussättningen av skorstenen är mycket effektivare sett från Gjutmästarbacken, men kan urskiljas även söderifrån.

Martina flyttar sin tapetserarverkstad till Bruket
Martina Eberholm Haglund
flyttade med sin familj till
Hälleforsnäs för åtta år
sedan. Fram tills nu har hon
bedrivit sitt företag, Kvist tapetserarverkstad i Flen, men
nu flyttar hon sin verksamhet
till Bruket i Hälleforsnäs.
— Jag har planerat detta länge.
Jag tror inte att det spelar någon
större roll för mina kunder var
verksatden ligger. De flesta nya
kunder brukar ringa mig först
och sedan frågar de vart de ska
åka. De allra flesta kunderna
kommer med bil så det spelar
mindre roll om butiken ligger i
Flen eller i Hälleforsnäs, säger
Martina.
— Fast outletbutikerna på Bruket lockar ju till sig mycket folk
och det kan tänkas att en del av
besökarna kan handla även i
min lilla butik.
Lilla butiken, det är just så
Martina kommer att kalla det
hörnet i sin verksatd där hon
ska sälja allehanda inredningsprylar tillsammans med material som hör ihop hennes
verksamhet.
Det innebär möbeltyger, gardintyger, band, snodd, tofs, material för omstoppning spik,
sadelgjord, möbelvårdsmedel
båttillbehör, linor, fästen, rengöring- och impregneringsmedel
och allt annat som kan behövas
när man klär om möbler.
I sin lilla butik ska Martina
sälja allt från ljusstakar och
andra inredningsdetaljer till
rullgardiner och träskor.
Martinas verkstad har tidigare
legat vid Sagabiografen i Flen.

Flyttar till Bruket. martina Eberholm Haglund flyttar sin tapetserarverkstad in i gjuteriets gamla elverkstad intill kontorsingången. ”outletbutikerna drar folk till Bruket. min förhoppning är att en del av dem blir även mina kunder”,
säger martina. i samband med flytten öppnar hon även en liten butik där man kan handla alla slags inredningsprylar.
”Jag ska driva firman tillsammans med Lillemor Eberholm. Hon är inte bara anställd, hon är min syster också.”
Hon tog över verksamheten
efter Lars Gerhardsson, som i
sin tur tog över verkstaden från
Nisse Kvist, som gav sitt namn
åt företaget
Martina berättar att hon bland
annat var reseledare utomlands
och arbetade på Sveriges reseoch turisråd i Danmark innan
hon sadlade om och började
jobba med att klä om möbler.
— Jag började som lärling hos
Lars Gerhadsson 1995 och tog
gesällbrev 2002. Jag jobbar
gärna med mina händer och
tycker om det jag gör.
— När jag tog över firman
2006 var Lars redan 80 år gam-

mal. Jag tror Nisse Kvist, som
startade firman redan på 1940talet, blev över 90 år. Så jag räknar med att bli kvar i branchen
ett tag till, skrattar Martina.

Stortrivs i Hälleforsnäs
— Efter att min make Tommy
och jag vi fick vårt första barn
ville vi flytta till ett större hus.
Jag har gått i lilla Sigrislunds
skola och ville att våra barn
skulle gå på en mindre skola. Vi
fick tips om ett intressant hus
som blev till salu i Hälleforsnäs.
— Vi hade förutfattade meningar om Hälleforsnäs först,
men vi blev stormförtjusta i

både huset och orten. Vi köpte
huset, Järnvägsgården, som ligger snett mittemot stationen och
flyttade hit för åtta år sedan. Vi
är så lyckliga att vi flyttade hit,
både förskolan och skolan är
fantastiska här och vi stortrivs,
säger Martina.
Kvist Tapetserarverkstad öppnar sin butik i Hälleforsnäs lördagen den 31 mars och är öppen
även på helgerna.
— Det är ju då de flesta besökarna kommer till outletbutikerna. För övrigt håller jag
öppet dagligen, när jag jobbar i
verkstaden.
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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Uppdrag: Sätt Bruket och Hälleforsnäs på kartan
Alldeles nyligen, medan
denna tidning fortfarande
var i tryckeriet, har det utsetts en vinnare i en tävling
i att komma på hur man gör
bruksområdet till ett spännande ställe som gör orten
mer känd.
I torsdags hoppade 60 studenter från Kungliga Tekniska
Högskolan i Södertälje i en
buss med, för eleverna, okänt
resmål.
Varje år deltar KTH:s elever i
en tävling där studenter i team
löser en projektuppgift under
ett dygn. Tävlingsuppgiften
presenteras vid tävlingens start
och sedan har lagen 24 timmar
på sig att fundera ut sin vision
och göra en modell att presentera för en jury.
Syftet med tävlingen är att ge
studenterna tillfälle att träna
sin kreativitet och innovationsförmåga, men samtidigt har
tävlingen varit en inspiration
för utvecklingen av Södertälje

som attraktiv stad.
Men i år ska eleverna alltså
komma på med idéer som ska
sätta bruksområdet i Hälleforsnäs på kartan.
Tävlingen startade i torsdags
klockan 12 och avslutades ett
dygn senare. Vi räknar med att
kunna presentera det vinnande
tävlingsbidraget i nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda.

Nytänk behövs
Ortens järnbruk gav jobb åt
hundratals Hälleforsnäsbor på
1970-talet och var ännu i början
av 1990-talet en betydande arbetsgivare på orten. ”Bruket
ger järnet!” stod det då på blåställena.
Men järnet rinner inte längre
i gjutformarna. Järntillverkningen kommer inte tillbaka till
Hälleforsnäs. Nya idéer behövs
för att lyfta upp samhället från
svackan som uppstod efter
Brukets nedgång.
Outletbutiken Lager 157 verkade vara mirakelkuren som

Vårstädning.Traversgården mellan ugnshuset och gamla vattentornet har rivits bort och de sista maskinerna i gjuteriet ska monteras ned inom kort.
Hälleforsnäs byggdes runt järnbruket men det är dags att ta fram nya idéer.
alla väntade på. Och visst har
butiksetablering gett hopp och
hjälpt Hälleforsnäsbor att återhämta sig från alla kriserna på
Bruket som hade avlöst varandra under åren och gjort
ortsborna mer eller mindre
handlingsförlamade. I samma
takt som antalet anställda på
gjuteriet minskade så förvärrades depressionen hos Hälleforsnäsborna.

Men det behövs mer än ett
par outletbutiker. Det behövs
nya, friska tankar och framtidstro. Vid skrivandes stund
vet vi inte vilka lysande planer
studenterna från KTH har
kommit med, men de tidigare
tävlingsbidragen har i varje fall
varit spännande och mycket
väl genomförbara.
Jarmo Haapamäki
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Våra ständigt aktuella ”brukskonstnärer”
Hälleforsnäskonstnärerna
Gunnar Carl Nilsson och
Kaarin Bonde Jensen uppmärksammas ofta av medierna. De är bland de flitigaste
och mångsidigaste konstnärerna i Sörmland.
Strax efter att förra numret av
Hälleforsnäs Allehanda hade
gått i tryck fick vi höra att Kaarin Bonde Jensen hade valts till
Årets Sörmlandskonstnär 2012
av Konstfrämjandet.
— Jag blev mycket glad att bli
erkänd på detta vis här i Sverige. Jag har ju inte riktigt hunnit etablera mig här, säger hon.
Kaarin föddes för ganska
exakt 55 år sedan i Kuopio, Finland. Sitt danskklingande efternamn ärvde hon från sin far,
som träffade Kaarins finska
mamma på 1950-talet när han
var lärling hos en trädgårdsmästare.
Kaarins mamma målade tavlor som hobby och hennes
pappa uttryckte sig bland annat
genom att odla vackra blommor
i sin två hektar stora trädgård.
De hade helst sett att dottern
hade skaffat sig ett ”hederligt”
yrke med en regelbunden lön.
Det blev en kompromiss. Kaarin utbildade sig till formgivare.
Någon industridesigner ville
hon dock inte bli, utan hon utbildade sig till silversmed.
— Jag hittade tidigt mitt formspråk. Att återge gamla traditionella smycken har aldrig varit
min grej, utan jag gillar modernare samtidssmycken.
Relativt små och sköra
smycken är bara ett av Kaarins
uttryckssätt. Efter flytten till
Bruket i Hälleforsnäs öppnades
helt nya möjligheter med stora
arbetsytor och Kaarin har utmärkt sig även som skulptör
och jobbat även med eldskultpturer, inte minst tillsammans med sin nuvarande
sambo Gunnar Carl Nilsson.
— Vi träffades på ett konstnärsymposium 2003 på Bruket.
Jag bodde då i Finland och hade
sökt mig till det internationella
projektet ”Sharing experiences –
Glass, Iron and Fire meet" på
Bruket i Hälleforsnäs. Ett år se4

nare flyttade jag med min då femåriga son till Hälleforsnäs.
Att byta land och språk var en
stor omställning för Kaarin och
det har tagit tid att etablera sig
som konstnär i ett nytt land.

Det hettade till
— Jag kände redan innan vi
träffades att det var någonting
speciellt med Kaarin. Jag var
med i gruppen som tog emot
ansökningsblanketterna
till
symposiumet och jag kunde
knappt ta i Kaarins CV, det hettade till sådant. Det fanns ingen
bild eller något med men det

Gunnar berättar att han redan
tidigare hade varit i kontakt
med Hälleforsnäs. Som tonåring
började han med drejning och
hans keramiklärare på allaktivitetshuset i Eskilstuna, Bosse
Gustafsson, bodde i Marionstorp utanför Hälleforsnäs. Han
hade även besökt Ernst-Egon
Andersson, som på den tiden
bodde i sin keramikateljé,
Åminne, som han hade byggt
själv av natursten.
— Som 16-åring knackade jag
på hos Torshällakonstnären
Georg Källkvist. Jag hade mitt
lilla målarskrin under armen
och jag frågade om jag fick måla
hos honom. Det fick jag. Jag fick
börja måla i ett litet hörn i hans
ateljé. Där började det hela,
minns Gunnar.
Vid samma tid lärde han sig
svetsa och bearbeta järn. Han
skaffade två bilvrak som han fogade ihop till en fungerande bil,
som blev färdig lagom när han
fick sitt körkort två år senare.

kaarin Bonde Jensen, Sörmlandskonstnären 2012. Här i arbete med
en magnetitskulptur i Jukkajärvi för
några år sedan.
var någonting som drog mig till
Kaarin, berättar Gunnar.
Vid det laget hade han redan
bott ett par år på Brukets gamla
rörlager, där han hade iordninggjort både lägenhet och ateljé.
Gunnar Carl Nilsson, som är
född i Hälsingland, men uppvuxen i Torshälla, bodde tidigare
på
landet
utanför
Strängnäs, men hamnade på
Bruket för cirka tolv år sedan.
— Från början letade jag efter
en tillfällig bostad i Hälleforsnäs, när jag gjorde original till
järnskulpturer som skulle gjutas
här på Bruket. Men efter att jag
insåg vilket otroligt potential
det övergivna rördelslagret
hade som bostad och ateljé bestämde jag att göra mig av med
mina djur och mitt lantställe och
flytta hit i stället.

Gunnar Carl Nilsson, New York
nästa. Hälleforsnäskonstnären som
skapat flera av järnskulpturerna i
Hälleforsnäs ska nu smycka New
York med sin konst.
— Jag sålde bilen och använde
pengaran till en resa. Jag liftade
ner till Aten, där jag köpte en
enkelbiljett till Bombay. Jag återvände inte hem förran åtta månader
senare,
med
ett
ambulansflyg från Katmandu.
Men det är en annan historia.
— Efter att jag hade drejat
dygnet runt i flera år tröttnade
jag. Jag insåg att keramiken var

för långsam för mig, det är alldeles för många steg i processen
innan man är färdig. Jag koncentrerade mig på att jobba med
järn i stället.
Förutom järnskulpturer, är
Gunnar även känd för sina eldoch isskulpturer. Gunnar har
anlitats flera gånger på det
världsberömda ishotellet i Jukkasjärvi och 2010 blev han
handplockad till det ”dream
team” av skulptörer som fick
förvandla 280 ton svensk is till
en enorm iskkultur till Lagersfeldts modeshow i Paris.
— Det var oerhört stort och
påkostat. Då trodde jag att det
var någonting som kunde
hända bara en gång i livet. Men
nu har det hänt igen!

Skulpturpark i New York
Av gräddan av skulptörer som
valdes att skapa Lagerfeldts modeshow har man nu plockat ut
de allra bästa konstnärerna och
de har bjudits in till New York
för att skapa en skulpturpark i
Greenwich Village.
— Jag sa ja direkt när jag fick
förfrågan. Jag vet inte ens så
mycket om beställaren förutom
att hon heter Mary Gibbons och
hon har gott om pengar. Även
detta projekt blir oerhört påkostat och jag ser verkligen fram
emot det. Det blir en karamell
som jag kan suga på länge.
Den 27 juni ska Gunnar infinna sig i New York. Det är inte
klart hur lång tid projektet tar
men efter det är avslutat tänker
Gunnar åka med motorcykel till
bergskedjan Appalacherna norr
om New York.
— Jag har sett till att två motorcyklar väntar på mig och Åke
Larsson, chefsarkitekten på ishotellet i Jukkasjärvi.
Att den reslige Gunnar Carl
Nilsson med sin yviga skägg
och snushandduk runt pannan
ser ut som en hårdnackad biker
har enligt honom ingenting med
motorcyklar att göra.
— Visst, jag gillar motorcyklar,
men jag har skägg för jag är för
lat för att orka raka mig och
snushandduken, den har jag för
att hålla tankarna på plats!
Jarmo Haapamäki
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par i konst. Gunnar Carl Nilsson och kaarin Bonde Jensen bor tillsammans med kaarins 13-årige son på Bruket i Hälleforsnäs. Gunnar har nyligen blivit anställd som arbetsledare och kvalitetsansvarig på konstgjuteriet ”Ta form” i Järna, men företaget får klara sig utan honom i sommar. Gunnar, som skänkte det
första konstverket i albin Neijs park i Hälleforsnäs, är en av konstnärerna som ska skapa en ny skulpturpark i New York. ”Det blir en karamell som jag kan
suga på länge”, säger Gunnar. ”Visst är jag lite avundsjuk, men bara han kommer med fina souvenirer så är jag också nöjd”, skrattar kaarin.

Gunnar Carl Nilssons hemsida på Internet: http://gunnarcarl.se • Hälleforsnäs Allehanda #109 • 26 mars 2012
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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

Bokens Stad i Mellösa

BarBro ErGETiE

Bokens Stads tolfte årsmöte den 11 mars i Mellösa utmynnade i ett
underhållande litterärt samtal under ledning av Inge Widlund,
”Varför läser man?” och ”Har boken någon betydelse numera?”.
Åsikter, sanning, film, pappersböcker eller film/ljudböcker — allt
diskuterades. Publiken var ivrig. ”Man läser ju för att må bra”, ”Jag
läser för att vidga horisonten”, ”Det måste vara ett inre behov...”.
På frågan om boken kommer att försvinna blev svaret från publiken ett rungande Nej.
Jon Jynfors läste ett avsnitt ur Hans Gunnarssons (Stockholm/Mellösa) bok Någon annanstans i Sverige, det avsnittet som
togs bort av filmen och DVD:n som utkommit i dagarna.
Jon Jynfors' bokklubb med Stig (utan e) Larssons Autisterna blev
i mars som vanligt en oförglömlig läs- och diskussionsupplevelse.
BarBro ErGETiE
BokENS STaD i mELLÖSa

Hämta och lägg ut böcker på Världsbokdagen 23/4
Bokens Stad i Mellösa placerar/delar ut böcker på järnvägsstationer och busshållplatser i kommunen. Entreprenörskap i offentlig-

ör
Ring f

!

offert

hetens tjänst, Nyföretagarcentrum i Östra Sörmland kommer att
närvara kl 06.30—08.00 på järnvägsstationen i Flen. På eftermiddagen kommer författaren Robert Åsbacka till Bokens Stad i Mellösa. Utläggning av böcker pågår till 1 maj.

• 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

BokENS STaD i mELLÖSa

OK Tjärnen arrangerar
Under våren 2012 kommer OK Tjärnen att arrangera flera aktiviteter, som riktar sig till dels invånarna i Hälleforsnäs och Mellösa, dels
orienterare i hela landet.
Torsdagen den 29 mars startar årets orienteringsskola. Nu under
våren planeras kurser för både en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. De vänder sig i första hand till barn och ungdomar i
åldrarna 10 år och uppåt, men även vuxna är välkomna. Vill man
veta mer om detta, kan man vända sig till Eva-Stina Pettersson, tel.
40225, eller Erik Rundström, tel. 016-140775. Vårens orienteringsskola pågår till och med slutet av maj.
Lördagen den 14 april och söndagen den 15 april arrangerar OK
Tjärnen tillsammans med Katrineholms OK orienteringstävlingen
Mälarmårdsdubbeln. Tävlingen, som avgörs med start och mål i
Svalboviken, ingår i det nationella orienteringstävlingsprogrammet
och deltagare väntas från både från Södermanland och angränsande
distrikt.
Under maj månad kommer årets Trimorientering att anordnas. Arrangemanget, som brukar uppskattas av allmänheten i Hälleforsnäs med omnejd, innehåller drygt 30 kontroller, som placeras ut i
naturen öster och väster om Brukssjön. Trimpaket säljs i Turistbyrån
Exakt startdatum kommer att annonseras under rubriken ”På gång”
i nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda och på OK Tjärnens
hemsida.
Erik ruNDSTrÖm
ok TJärNEN

För att komma med i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda (utgivningsdag måndag 30/4) måste vi ha fått in
allt material senast måndagen den 23 april.

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
6

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, både i
den tryckta tidningen och på
tidningens hemsida. Annonseringen kostar däremot
pengar. Prislistan hittar ni på
tidningens hemsida.

26/2—8/4 Konstgalleriet Hälleforsnäs: Utställningen ”Hej
då - Nu går jag” broderier av
Emma Jönsson
tor 29/3 Vårens orienteringsskola startar kl 18.30 i OK
Tjärnens klubblokal, Torsbovägen 14 i Hälleforsnäs.

sön 1/4 Sång och musik Hälleforsnäs kyrka kl 18. Solstrålarna, handikappomsorgen i
Flens kommun sjunger under
ledningen av Conny Andersson
tor 5/4 Skärtordagsmässa
Hälleforsnäs kyrka kl 19. Sång
och musik: Lena Karlsson,
Margaretha Mannfeldt, Sofia
Björklind, Matilda Egrér

sön 22/4 Gudtjänst med
nattvard Mellösa k:a kl 11
mån 23/4 Sista chansen att
lämna material till månadens
Hälleforsnäs Allehanda

fre 6/4 Långfredagsgudstjänst
Mellösa kyrka kl 11

mån 23/4 Bokens Stad i Mellösa firar världsbokdagen
genom att lägga ut böcker på
järnvägsstationer och busshållplatser. Författaren Robert
Åsbacka kommer till Bokens
Stad på eftermiddagen.

lör 7/4 Påsknattsmässa Hälleforsnäs kyrka kl 23. Ungdomskören

fre 27/4 Inför helgen på Gjutaren med sång, musik, andakt,
kaffe kl 15

sön 8/4 Familjemässa Mellösa
kyrka kl 11. Alla körer samt
Håkan Lander, trumpet

sön 29/4 Temamässa i Hälleforsnäs kyrka kl 18

mån 9/4 Finskspråkig mässa
Hälleforsnäs kyrka kl 11.
Hilkka Hagelberg, Sverigefinska kören från Strängnäs
lör-sön 14—15/4 Orienteringstävlingen Mälarmårdsdubbeln arrangeras av OK
Tjärnen och Katrineholms OK
med start och mål i Svalboviken. Första start kl 10
sön 15/4 Taizémässa i
Hälleforsnäs kyrka kl 18
tor 19/4 Sopplunch
kyrkans hus i Hälleforsnäs
kl 12. Örjan Edman
lör 21/4 Vårmarknad på Hälleforsnäs Folkets hus (se annons)

mån 30/4 Utgivningsdagen för
Hälleforsnäs Allehanda nr 110
Hälleforsnäs bibliotek har
öppet tisdagar kl 15—18
samt torsdagar kl 9—12
och kl 15—19

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

Fläskfilé

f ä r s k D a n m a råkn
sförm
medlem

en sund affär

Nötstek fransyska
f ä r s k Ty s k l a n d

/kg
0
9
,
9
5

/kg
0
9
,
9
6

Smör

Arla 500 g

förmån
s
m
e
l
d
me

19,90

Pepsi, Zingo, 7-up
150 c l
3 för

shåll
u
h
/
2
x
ma

25,00
nt
ex k l . pa

tt
y
p
r
a
iv
tg
s
ä
G
a
n
n
a
ip
tt
y
P
Coop 720 g
2 för

39,00

Påsklilja i kruka
2 för

39,90

OBS! Vi har nytt
telefonnummer

Pizza, olika smaker
Coop 340-365 g
2 för

45,00

Majonäs äkta
Kavli tub 275 g

14,90

Priserna gäller vecka 13
26/3— 1/4 2012

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, Birgitta, Therese, Sebban, Eric, Anna, Tilda, Susanne

