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Om KHT:s elever fick bestämma:

Bruket blir ett äventyrsland
Järnbruket och dess bandylag gjorde
orten känd en gång i tiden. Men det är
dags att hitta på något annat som sätter
Hälleforsnäs tillbaka på kartan. Ett 60tal studenter från KTH Södertälje fick
uppdraget, de fick 24 timmar på sig.
Tidigare år har Kungliga Tekniska Högskolan anordnat sin tävling ”Designnatten” i Södertälje, men nu letade skolan
efter ett nytt tävlingsområde. Skolan tog
gärna emot erbjudandet att placera tävlingen på Bruket i Hälleforsnäs.
Det var ingen lätt uppgift studenterna
fick. När de hoppade in i en buss i Södertälje visste de inte ens vart de skulle. På
vägen fick de höra ortens namn och den
vaga uppgiftsbeskrivningen att de skulle
”sätta Hälleforsnäs på världskartan”.
Smarttelefonerna gick varma när ungdomarna googlade information om den 350åriga bruksorten.
Väl framme fick de cirka två timmar på
sig att gå runt på bruksområdet i Hälleforsnäs och ställa frågor.

Lekplats för tonåringar
Många av idéerna som studenterna fick
hade redan blivit förverkligade. Men att
förvandla bruksområdet till en gigantisk
och spännande lekplats, det hade man inte
tänkt på förr!
— Vad tittade man helst på i TV när man
var liten, det var ju Fångarna på fortet, Gladiatorerna och liknande lekprogram. Vad
häftigt det skulle vara om det fanns en
plats i Sverige där man kunde leva ut sina
lekfantasier på riktigt, med paintboll och
sånt!
Projektidén riktar sig till den ofta kräsnaste familjemedlemmen, tonåringen. Den
övriga familjen, som kanske inte vill delta
i spelandet, kan spendera tiden på ett trevligt hotell, besöka en spaanläggning eller
hyra kanot. För de minsta syskonen ska en
äventyrsdel byggas.
Dessutom föreslås att man bygger landets
första vertikala vindtunnel där man kan
uppleva ett fallskärmshopp.
Jarmo Haapamäki

Foto: Jarmo Haapamäki

24-timmars tävling ”Designnatten”. Gruppen som kom med projektidén ”Hälleforsnäs - ett pangställe” kammade hem första priset i tävlingen. idén är att locka ungdomar till Hälleforsnäs genom
att samarbeta med en spelutvecklare som kopierar miljön på bruksområdet till en virtuell bana i
ett utbrett och populärt onlinespel. För att ta detta till ytterligare en dimension kan de grupper som
spelar tillsammans över internet träffas irL i Hälleforsnäs Bruk och med paintballmarkörer spela
på riktigt i samma miljö. tanken är att presentera alla tävlingsbidragen i Gjuterimuseets lokaler
under våren.

Om mobbning
Bruksskolans elever Alexandra Persson och Felicia Warging har gjort en liten
undersökning om mobbning. De frågade olika personer om deras åsikter om
mobbning och om de själva
har blivit mobbade någon
gång. De lämnade resultatet
till Hälleforsnäs Allehanda:
Niljufar är 11 år och går i Bruksskolans 5B. Han tycker inte om
när man mobbar folk. Om man
mobbar andra så mår man dåligt själv, tror Niljufar. Han har
själv inte blivit mobbad.
Rebecca är 15 år och går i
Bruksskolans 9AB. Hon tycker
att mobbning är jättedåligt.
Hon har själv blivit mobbad.
Rebecca tror att man är osäker
och rädd om man mobbar
andra.
Ida och Tove är 10 år och går i
Bruksskolans 4B. De tycker inte
att det är bra att mobba. De har
själva blivit mobbade.
De flesta vuxna tycker att
mobbning är jättedåligt. Till exempel Dora hatar mobbning,
för när hon var liten blev hon
mobbad för hennes namn. När
Dora gick i skolan och när hon
var liten kallade de henne för
Dåre.
Vera, som nu är vuxen, tycker
att mobbning är jättedåligt.
Vera har inte blivit mobbad.
Hon tror att bli mobbad måste
kännas deppigt.

Lokala hantverkare visade upp
sina verk på vårmarknaden
Bland stekt strömming,
hembakade bullar och
godsaker från mellanöstern
och annat ätbart finns även
levande växter, samlarknivar och mycket annat roligt.
Men de numera återkommande marknaderna på
Folkets hus har även blivit
ett sätt för de lokala hantverkarna att visa upp sina
skapelser för ortsborna.
— Egentligen är mycket besvär för väldigt liten förtjänst,
suckar en av hantverkarna.
Men vi ser detta som ett skyltfönster för vår verksamhet.
Åtminstone får vi en möjlighet
att visa vad vi har att erbjuda.
Visst, det är betydligt billigare att köpa ett tiopack Kinatillverkade strumpor från en
lågprisbutik än handstickade
yllestrumpor av hög kvalitet.
Men å andra sidan kan man
ha stor glädje av yllestrumporna i många år.
Hälleforsnäsborna är inte
kända för att vara slösaktiga
med sina pengar. Det är de nyinflyttade ”nollåttorna” eller
sommarboende många vill nå
när det gäller finare hantverk.
De är vana vid att högre kvalitet får kosta lite mer.
Bland de lokala hantverkarna vid vårmarknaden

eva-karin och mats nilsson visade upp och sålde sitt glas- och keramikhantverk. ”Glas & lera med mera” står det på deras visitkort.
fanns Eva-Karin och Mats
Nilsson, som hade fyllt bordet
med sina konsthantverk. Keramik har varit Eva-Karins
passion i flera år, medan
maken Mats har under senare
åren fastnat för konstglas.

Skapar glas tillsammans
— Glas har blivit vår gemensam grej. Vi tillverkar inte glaset från början utan vi köper
färgat specialglas som vi skär i
bitar, slipar och smälter ihop i
hög värme, förklarar Mats.
Eva-Karin, som jobbar inom
hemtjänsten och Mats, som
jobbar på Volvo i Flen, tänker
utöka sin hobby genom att
bygga en riktig keramikverk-

stad och en liten butik där de
även kan ta emot kunder.
— Vi får se när vi blir klara
med det. Kanske till jul.
Eva-Karin har även planer
på att börja skapa konst av
gamla rostiga föremål hon har
samlat på sig under längre tid.
— Jag är fortfarande i samlarstadiet. Rostiga gamla saker
är så fantastiska. Jag måste
först lära mig att svetsa och så
innan jag kan ta nästa steg.
— Jag har ingen aning om
när jag slutar med samlandet,
kanske aldrig. Jag började
smala på mig saker redan när
jag var tre år, säger Eva-Karin
och skrattar.

aLexanDer persson
FeLicia WarGinG

omslaget till alexandras och Felicias grupparbete som de överlämnade till tidningsredaktionen för
publicering för en tid sedan.
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Jarmo Haapamäki

Förstamajfirande
i Hälleforsnäs
•
•
•
•
•

Medicinsk fotvård
Svensk klassisk massage
Spabehandlingar/Spakvällar
Infraröd bastu
Vaxning

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

Samling i Folkets hus kl 9.30
På grund av manfall i blåsorkestern
blir det tyvärr inget förstamajtåg.
Majtalaren är Caroline HelmerssonOlsson, riksdagsledamot.
Firandet fortsätter vid Hammarvallen i Flen! Gratis aktiviteter för hela
familjen mellan kl 11—16

Välkomna till en fantastisk familjedag!

Socialdemokratiska
föreningen
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Bysmedjan — en samlingspunkt i Mellösa
Först när Marie och Gunnar
Widegren öppnade Bysmedjans café i Mellösa försökte
de hålla stängt på måndagar.
Men det gick inte. Folk
knackade på, ryckte i dörren
och ringde så de var tvungna
att öppna och sedan dess har
de caféet öppet varje dag.
Möjligtvis med undantag för
julafton och nyårsafton.
Det var helt klart att det fanns
ett behov av ett matställe i Mellösa och det var Mellösaborna
som tjatade om att Marie och

Sundsvall. Gunnar körde lastbil
med glasstrutar och Marie jobbade extra den sommaren med
att köra jordgubbar.
— Men då uppstod inget
tycke, säger de båda och ler över
minnet.

Öppnade i liten skala
Det var Gunnar som ville göra
ett försök med caféet och han
övertalade Marie. Gunnar är
sjukpensionär sedan många år
och Marie har bland annat jobbat inom restaurangnäringen.
Och hon gillar att laga mat.
Foto: eLisaBetH anDerson

Vadsbro föreningsgård. På Bysmedjan finns bara ett kallkök så
där kan Marie och Gunnar bara
göra smörgåsar och liknande.
Marie lagar maten och fryser
ner i portioner som sedan tinas
och värms i Bysmedjan. De har
många stamgäster från hela
Flen och även från andra orter i
Sörmland. Cirka 125 matgäster
serveras varje vecka och till det
kommer cateringverksamhet
och temakvällar.

Temakväll varje månad
– Temakvällarna har varit populära och blivit fulltecknade så
fort vi lagt ut papper på disken,
berättar de. Vi har en temakväll
minst en gång i månaden och vi
har haft många trubadurkvällar,

marie Widegren
Gunnar skulle starta caféet igen.
Bysmedjan hade varit stängd i
drygt ett år efter att de tidigare
caféägarna hade slutat.
— Vi hade just flyttat till bostaden ovanför, berättar Marie,
så då var det lika bra att öppna
caféet också.
Marie och Gunnar träffades i
Mellösa på äldre dar. De hade
barn i samma klass. Men de har
räknat ut att de faktiskt träffades redan på 1975 på en lastkaj i

Gunnar Widegren
— Vi öppnade i liten skala och
tog inga lån, berättar Marie. Vi
ville bara få in till el. hyra och
omkostnader och det har vi fått.
I dag finns en meny med cirka
tio rätter som Marie måste laga
på pensionärernas samlingslokal Träffen i Mellösa eller i

men även taco-kväll. räckfrossekväll och nu senast ostkväll
med deltagande av Jürss Mejeri.
Marie och Gunnar kan ibland
önska sig en större lokal, inte
minst ett större kök.
Egentligen började Maries och
Gunnars karriär inom livsmedelsframställning med en burk

inlagd gurka för flera år sedan.
Marie lade in gurka efter ett
gammalt recept som hennes
mamma hade. Hon ställde ner
burken intill Bysmedjan utan att
säga något. Då drevs Bysmedjan
av Marianne Östmark vid Mellösa Bygdekommitté. När Marianne till slut fick klart för sig att
gurkan var inlagd av Marie ville
hon sälja gurkan i smedjan.

Marknadsknallar
Gunnar och Marie började koka
sylt, saft och marmelader. De
tillverkade flera olika inläggningar och de bakade både
kakor och bullar. Resultatet såldes förutom på Bysmedjan på
olika marknader runt om i
Sörmland. Än i dag reser de
runt på en del marknader
såsom Bondens egen marknad i
Mariefred och Malmköping och
på Gammaldags marknad och
julmarknaden i Malmköping.
Fler hinner de inte med nu när
de också driver caféet.
I midsommar tänker de satsa
på något nytt. De har hyrt Hagängens idrottsplats i Mellösa
på midsommardagen och där
tänker de ordna med dans och
buffé för alla som vill vara med.
— De som inte kan ta sig till
Hagängen själva ska få åka med
traktor och höskrinda här från
Bysmedjan, säger de. Vi får hoppas på fint väder och mycket
folk.
Framtiden ser ljus ut för Bysmedjans café. Marie och Gunnar
lovar att hålla på så länge de
bara orkar.
eLisaBetH anDerson

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
Vi har öppet:
måndagar 10—18, tisdagar och onsdagar 8—15
torsdagar udda veckor 8—11, jämna veckor 8—15
fredagar udda veckor stängt, jämna veckor 8—13

www.htandh.se
Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
4

Vi tar emot nya patienter.
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Ortsutveckling Hälleforsnäs:
strandpromenad, skyltar
och visioner
Nu är det drygt ett år sedan
startskottet lät för Ortsutveckling Hälleforsnäs. Arbetsgrupperna och ortsborna
har jobbat hårt sedan dess.
Strandpromenaden är på gång,
skyltar har tagits fram, turistbroschyr har satts ihop och
fler idéer om kultur- och fritidslivet i Hälleforsnäs har utvecklats. En vision för Hälleforsnäs
håller på att växa fram. På stormöten under året har visionsgruppen samlat in idéer från
Hälleforsnäsarna om hur de vill
att framtidens Hälleforsnäs ska
se ut.
Nu är ett förslag till basen för
visionen nästan klart. Här följer
byggstenarna:
• Kultur • Ett aktivitetshus för
alla generationer, tillgång till internationell kultur och levande
historia i lokal miljö
• Natur • Unik natur som går
att uppleva till fots, i kanot och
på cykel

• Handel • Blomstrande handel med utbud för alla smaker
och inriktningar
• Engagemang och trygghet •
Enkelt och attraktivt boende,
enkla vägar till kommunen, ett
rikt föreningsliv med möjlighet
att lära känna varandra, en bra
skola med plats för alla barn
• Kommunikationer • Miljövänliga pendlingsmöjligheter,
höghastighetsuppkoppling
(bredband) för alla, ortens attraktioner är lätta att komma till
från hela landet och omvärlden.

veckling som man ofta redan
har att bygga vidare på. Det är
lättare att utveckla utifrån styrkor man redan har, än att uppfinna nytt från början.
För varje byggsten tas en beskrivning fram (i 3—5 punkter)
av hur Hälleforsnäsarna tänker
sig att detta område har utvecklats 2019, om sju år.
Förslaget för byggstenarna i
Hälleforsnäs är baserat på den
beskrivning av Hälleforsnäs år
2019 som deltagarna på stormötet i februari gjorde och de analyser som arbetsgrupperna har
gjort över vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som

Hälleforsnäs har.
Det är utifrån byggstenarna
som visionen ska sättas ihop.
Har du synpunkter på byggstenarna? Kontakta någon av
deltagarna i visionsgruppen:
Lena Eklöf, Mats eller Jenny
Blomberg, Anita Andersson
eller Per-Olov Lindström. Du
hittar deras kontaktuppgifter på
vår hemsida (se annons nedan).
Nästa stormöte är torsdagen
den 24 maj i Kolhuskrogen på
Bruket. Där kan du vara med att
sätta ett sista avtryck på byggstenarna och visionen!
karina kroGH

Vad är en vision?
En vision är beskrivning av hur
man vill att något ska vara i
framtiden. Syftet med att skapa
en vision är att få en bild av i vilken riktning man vill att utvecklingen ska ske. Den hjälper
att prioritera vilka åtgärder man
först ska ta tag i. Visionen i Hälleforsnäs kommer att sättas
ihop från en rad byggstenar.
En byggsten är ett fokus för ut-
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Föreningsnytt

Hälleforsnäs Konstförening

Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

Hälleforsnäs Konstförening höll årsmöte 14 april. Till styrelse valdes
ordförande Birger Mellström, sekreterare Stig Nygren och kassör
Bo Holmström. Under samma helg hade föreningen en välbesökt
utställning på Kärrgatan 3 med emaljmålningar av André Zurawski.
Som vanligt drogs ett antal vinnare och dessa var: Susanne Zetterlund, Ärla, Maj-Britt Eriksson, Malmköping, Gunnar Rasmussen,
Dorothy Samuelsson och Ove Andersson, Flen, Kjell Karlsson, Eskilstuna, Alexander Fagerström, Skänninge, Jonas Forslund, Mellösa och Hälleforsnäsborna Johan Erlandsson, Marielle Liikanen,
Antonia Stockow och Siv Hangvar. Om någon önskar bli medlem
går det utmärkt att prata med någon i styrelsen.

Bokens Stad i Mellösa
Inspirerad av bokklubbsdeltagarna och bildläraren Thomas Andersson, Mellösa, ledde Jon Jynfors en annorlunda bokkväll i torsdags med både litteratur och konst, med den gemensamma
nämnaren Paris. Boken var Eyvind Johnsons ”Stad i ljus” och
konstverket Chagalls ”Vy från ateljé. Författaren och översättaren
Eyvind Johnson (1900—1976) fick Nobelpriset i litteratur 1974 tillsammans med Harry Martinson och var ledamot i Svenska Akademin 1957—1976. Stad i ljus utspelar sig i Paris under
nationaldagsfirandet 14 juli och är en uppföljare till Stad i mörker,
som handlar om en norrländsk stad i februari. Boken utkom först
på franska 1927 och på svenska 1928.
I måndag uppmärksammades Världsbokdagen. Redan tidigt på
morgonen fanns Bokens Stad på plats på Flens järnvägsstation tillsammans med måndagströtta resenärer och pendlare. Böcker lades
ut på tåg- och busstationer runtom i kommunen. På kvällen kom
författaren Robert Åsbacka till biblioteket i Flen och signerade
Kungens tal och berättade om sin nästa bok som släpps i höst.

stiG nyGren
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• 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

antonia stockow var en av dy lyckliga vinnarna av vårens konstdragning. Hon
hämtade sin vinsttavla tillsammans med dottern michaela.

Hälleforsnäs Folkets hus
Folkets hus i Hälleforsnäs hade årsmöte den 29 mars. Mötet var välbesökt, vilket ordförande Karli Zunko tyckte var mycket roligt.
ABF-kören underhöll med några sånger. Mötet leddes av Kjell
Karlsson.
Den nya styrelsen består av ordförande Jörgen Isaksson, vice ordförande Karli Zunko, kassör Tom Gustafsson, sekreterare Anita Andersson, vice sekreterare Mats Eriksson, ledamöterna Helen
Stockow, Tobias Eriksson, samt ersattarna Ylva Skoglund, Göran
Olsson, Josef Lagbo samt styrelseeleven Jonatan Andersson.
Till revisorer valdes Janne Fägerstad och Percy Andersson ochg
till deras ersättare Lennart Pettersson och Roland Last.
Till valberedare omvaldes Siv Hangvar och Kjell Karlsson.
Fyra trotjänare, Vera Strömberg, Kaj Freytag, Ulf Pettersson och
Matti Sivonen, avtackades efter många års nedlagt arbete i Folkets
hus. Torbjörn Jansson slutar efter två år i styrelsen.
anita anDersson

Ulf pettersson, torbjörn Jansson och veteranerna Vera strömberg, matti
sivonen och kaj Freytag lämnar styrelsen i Folkets husföreningen.
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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.
14/4—27/5 Konstgalleriet Hälleforsnäs: Utställning med Gertrud Wieselgren, måleri
tis 1 maj Förstamajfirande på
Hälleforsnäs Folkets hus kl 9.30
(se annons på sida 3)
tor 3/5 Loppmarknad Kyrkans
hus i Hälleforsnäs kl 11—14
Barnkläder, barnsäng, porslin,
leksaker, kläder m.m.
lör 5/5—sön 6/5 Garageloppis
samt konstutställning med Pentti
Gullsténs måleri, Centralvägen
21, Hnäs kl 9—17. Ateljén
öppen övriga dagar enl. öv.kom.
lör 5/5—sön 6/5 Konstutställning Färgklickarna, Kärrgatan 3,
Hälleforsnäs kl 11—16.
Utställarna: Siv Hangvar, EvaLiisa Kleber, Gun Lidekrans,

Margareta Larsson, Eva Andersson, Seija Wistbacka, Majvor
Ekholm, Rosita Holm.
mån 7/5 Måndagskör drop-inkör på Teater Klämman kl 1921. Ledare Sanna Andersson och
Adrian Holmström, inga förkunskaper krävs. Även 14/5 och
21/5. Tel. 073-599 76 92
tor 10/5 Soppalunch Kyrkans
hus Hälleforsnäs kl 12. Bo Backagård sjunger Dan Andersson
lör 12/5 Årsmöte 2nd Floor skatevåning, Hälleforsnäs Bruk
kl 16. Hamburgare, dricka och
kaffe serveras.
lör 12/5 Sagostigen öppnar för
säsongen. Öppen kl 10—16
sön 13/5 Vårkonsert Mellösa
kyrka kl 18. Barnkören, ungdomskören och kyrkokören
tor 17/5 Friluftsmässa Mellösa
kyrkpark kl 11
tor 17/5 Premiär med Teater
Rita Prick: Grodkungen Sagostigen, Teaterladan kl 13. Föreställningar även 18-20/5. Mer

”Det var en gång...” var titeln på en sagomusikal som kyrkskolans elever framförde i början av april inför en hänförd publik i mellösagården. två fullsatta
kvällsföreställningar gavs och musikalen blev en stor succé. anne och Janne
Öster från Fridal kulturcenter hjälpte till med manus & regi och musiklärare
sanna andersson med sångträning. Hela skolan deltog i förberedelserna.
info: www.sagostigen.se
ons 24/5 Ortsutveckling
Hälleforsnäs Stormöte, Brukets personalhus kl 19—21
(se annons på sida 5)
fre 25/5 Inför helgen på
Gjutaren med sång, musik,
andakt, kaffe kl 15
lör 26/5 Musikkväll med
Country Pie Band, Teater
Klämman, Fridal kl 19
Mer info: www.fridal.se
sön 27/5 Musikkväll med
Fat String Quartet, Teater
Klämman, Fridal kl 19
sön 27/5 Konfirmationsmässa Mellösa kyrka kl 11
ons 30/5 Musikkväll med
allsånginslag, Teater Klämman, Fridal kl 19

Utställning med broar i skyltfönstret
på Storgatan 9 (gamla bankhuset) i
Hälleforsnäs. Elever från särskolan
och år 5 på Bruksskolan i Hälleforsnäs visar upp modeller av olika typer
av broar som de har skapat som teknik-, slöjd-, svenska-, bild- och samarbetsövningar. Utställningen pågår
tills vidare.

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
648 31 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 21 maj.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in senast måndagen den 28 maj.
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.

Hälleforsnäs Allehanda #110 • 30 april 2012

7

Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Nötstek fransyska Flintastek
ö tt
Scan

tk
S vensk

Scan

79

,00 /kg

Grillkol
Briketter
2,5 kg
3 för

99,00

2 för

g
k
/
0
9
,
49

S c a n 6 / 8 - p a cå nk
sförm
m
e
l
d
e
m

25,00

hu shå ll
/
2
x
a
m

Öl Tingsryds 3,5%
6 -pa c k exk l. p an t

37,90

sfö r
medlem

18 år
s
n
ä
r
g
s
ålder

29,00

Kycklingfilé
Guldfågeln

Pommes frites,
Pommes stripes
Coop 90 0 g
2 för

23,00

OBS! Vi har nytt
telefonnummer

Hamburgare

Marabou
chokladkakar må n
200 g

en sund affär

1 kg fr ys t

förmån
s
m
e
l
d
me

Priserna gäller vecka 18
30/4 — 6/5 2012

59,90

shåll
u
h
/
3
x
ma

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, Eric, Tilda, Sabina, Josefina

