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De lever på att sprida glädje
Kevin och Sarah Le Clus har
jobbat som clowner, ansiktsmålare, ballongskulptörer
och underhållare i tio års tid.
De halkade in i branschen
när de bodde i Johannesburg,
Sydafrika. För drygt ett år
sedan flyttade familjen Le
Clus till Hälleforsnäs.
— Gissa om vi blev förvånade
när vi upptäckte att det bodde
någon annan i byn som tidigare
hade bott i Sydafrika, säger
Kevin Le Clus och syftar på
Cherry Magnét, som driver den
italienska restaurangen i Hälleforsnäs tillsammans med Antonio Guarino.
Kevin har redan lärt sig att
prata utmärkt svenska, men
måste ibland byta till sitt modersmål engelska för att hitta de
rätta uttrycket.
— Man pratar tretton olika
språk i Sydafrika, i vår familj
pratade man engelska.
Kevin är född och uppvuxen i
Sydafrika men han träffade sin
fru Sarah i Danmark för 19 år
sedan.
— Vi jobbade som volontärer
båda två. Det var så vi träffades.
Efter ett par år flyttade vi tillsammans till mitt hemland, berättar Kevin.
Paret gifte sig i Sydafrika och
Sarah har hunnit föda nio barn,
varav fyra redan är gamla nog
för att stå på sina egna ben. De
bor kvar i Sydafrika, medan de
yngsta barnen flyttade tillsammans med sina föräldrar till
Sverige.

Bott utomlands i 25 år
— Jag hade bott utomlands i
25 år. Det kändes som det var
dags att återvända hem, säger
Sarah Le Clus, som växte upp i
Luleå, men flyttade runt i
många länder innan hon hittade

sin Kevin.
— Vi kände att det var viktigt
även för våra barn att få gå i en
svensk skola och lära sig sitt
modersmål, säger Kevin.

Clowns are Fun
Att Kevin och Sarah började
jobba med clownerier och ansiktsmålning för tio år sedan var
inte alls något som de hade planerat att göra.
— Det bara blev så. Vi är lite
tokiga av oss och provar gärna
på olika saker. När vi provade
på detta fick vi bra gensvar och
folk uppmuntrade oss att fortsätta. Någonting måsta man ju
göra för att kunna betala räkningarna, skrattar de.
— Vi bildade företaget Clown
are Fun i Johannesburg och har
jobbat väldigt mycket i tio års
tid. De äldsta barnen tog över
företaget i Sydafrika när vi flyttade till Sverige.
— Här började vi naturligtvis
från noll. Det tar tid att etablera
sig, vi känner ju ingen här och
vet knappt hur man sköter ett
företag i Sverige. Men vi lär oss
fort. Än så länge känns det som
att vi är på semester, säger Sarah
och ler.
Planen för familjen Le Clus är
att sakta men säkert etablera sig
i Sverige. Hälleforsnäs ligger
centralt i länet och hela landet.
Vi vill synas så mycket som möjligt och få jobbmöjligheter,
skapa lite ringar på vattnet. Vi
jobbar överallt, på privata barnkalas, företasfester, mässor, var
som helst egentligen. Vi har börjat få lite jobb, men vi har fortfarande mycket fritid.
Nu när Kevin och Sarah har
tid och möjlighet så passar de
på att studera lite först, Kevin
har redan avslutat sina SFI-studier (svenska för invandrare)
och Sarah pluggar på Komvux.

KevinochSarahLeClusvarmedpåFamiljedagenpåBruketden17maj.
— När jag var ung så levde jag
ett struligt liv. Jag läser färdigt
mina grundskoleämnen nu i
stället, berättar Sarah.

Trivs i Hälleforsnäs
Att familjen Le Clus med sina
fem barn flyttade till Hälleforsnäs var en slump. Sarah har
släktingar i Stockholm och det
var egentligen där de ville bo,
men det visade sig vara svårt att
få tag i någon lägenhet där. Efter
att de stått ut med tillfälliga lägenheter och dyra andrahandskontrakt i några månader
flyttade de ut till landet i stället.

— Det är underbart lugnt och
vackert i Hälleforsnäs. Johannesburg var en storstad med 15
miljoner invånare. Man kunde
inte gå ut till naturen som här.
Man kände sig inte trygg där
som vi gör här.
Dottern Karin, 15, är redan en
duktig ansiktsmålare och ballong-skultptör och även lillasystern Rebecca, 13, vill lära sig.
— Det tycker vi är roligt. Men
barnen får naturligtvis bestämma själva vad de vill göra
när de blir stora.
TexToChFoTo:
JarmohaapamäKi

Mellösa hembygdsförening har
släppt sin årsskrift med många
trevliga artiklar och berättelser.
Skriften ges ut varje år och den
delas ut gratis till föreningens
medlemmar.
I årets häfte kan man läsa om
årets händelser i bygden, men
även större reportage om bland
annat villabyggelsen i Hälleforsnäs. Man berättar bland
annat om byggen av seriehusen
i Ölmstorpsområdet som avstyckades till villatomter i början av 1940-talet, om Mellösa
byggnadsgille, egnahemsrörelsen och hur Bruket hjälpte sina
anställda att bygga sina hus.
Det byggdes febrilt i Hälleforsnäs från 1940-talet och
framåt. 1943 var byggnadsplanen för Hälleforsnäs den största i sitt slag i Sörmland och
1946 fanns Sveriges största egnahemsförening tydligen i Hälleforsnäs. Byggandet minskade
inte förrän på 1970-talet, då
började gå sämre för Bruket.
I årsskriften finns även artiklar om kläddesignern Hjördis
Hjalmarsdotter Hjort, som
växte upp i Mellösa, om soldatsonen Axel Sjöblom som blev
apelsinodlare i Amerika och
bland annat om Fridal kulturcenter som familjen Andersson/Öster driver tillsammans.
”De hårt arbetande kulturarbetarna på Fridal är värda all
framgång de kan få” skriver
man i tidskriften. Vi instämmer.
JarmohaapamäKi

Familjedag på Bruket kan bli
en återkommande attraktion
På Kristi himmelfärdsdag
anordnades en familjedag
på Bruket med bland annat
clowner, ansiktsmålning
och loppmarknad. Jippot
lockade många ortsbor
men var främst riktad till
de utomsocknes besökarna
till Lager 157.
— Företagare , stiftelsen och
Flens kommun har tillsammans försökt att anordna
något roligt på Bruket. Något
som visar utsocknes besökare
att Hälleforsnäs är mer än
bara outletbutikerna, berättar
Pernilla Hagström, turismansvarig på Flens kommun.
— Till och börja med fokuserar vi på bruksområdet, eftersom det är hit outletbutikernas kunder kommer.
I framtiden kanske vi kan anordna något även i andra
delar av Hälleforsnäs.
Pernilla Hagström säger att
familjedagen mycket väl kan
bli ett evenemang som återkommer varje år.

amandafickenballongtiger.KevinochSarahLeClusospredglädjepå
FamiljedagenpåBruket.Tillhögerparets13-årigadotterrebecca.

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Jarmo Haapamäki
jarmo@halleforsnas.se 0157-40124

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

HERR- OCH DAMFRISÖR
DROP-IN OCH TIDSBESTÄLLNING
KLIPPNING
FÄRGNING
PERMANENT
Nada
Sommarerbjudande: *
–20% på alla behandlingar
ATT !
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omslagettillmellösahembygdsföreningensårsskrift.
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SÖDRA KUNGSGATAN 8, FLEN
0157-105 40, 073-971 77 03

✁Klipputannonsenför20%rabatt*

Mellösa hembygdsförenings årsskrift

r
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NY FRISÖR I FLEN!
BRUDUPPSÄTTNING
KLIPPNING
FÄRGNING
PERMANENT

Salong

FRISÖREN ALEX

Klippoteket
Öppettider:
mån-fre 10—18
lör 10—15
Drottninggatan 6, Flen
tel. 0157-510 81, 073-653 59 71
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Konst i Hälleforsnäs

Efterlysning
IngaLill Canderskog från
Norrköping kontaktade oss
via e-post angående en orienterare på OK Tjärnen som
avled på 1940-talet. Olle ansågs vara mycket duktig
såväl som orienterare som arbetande fosterson hos Karl-

Axel Karlsson och Ingeborg
vid Mellantorp. Olle avled
ung, tydligen efter eller
under orientering. IngaLill
skulle vara tacksam för alla
upplysningar om honom. Ta
kontakt med tidningsredaktionen om ni vet något.

uthyrning av ljudanläggningar
till stora och små evenemang

Färgklickarna.Frånvänster:majvorekholm,rositaholm,margaretaLarsson,
eva-LiisaKleber,GunLidekrans,Sivhangvar,SeijaWistbacka.

Under den första helgen i maj
hade vi minst tre konstutställningar i Hälleforsnäs. Utöver att Färgklickarna ställde
ut ett urval av sina verk i kyrkans gamla lokaler på Kärrgatan hade Pentti Gullsten
öppet hus på sitt galleri. Dessutom hade Konstgalleriet
Hälleforsnäs öppet.
ABF- cirkeln Färgklickarna startades för drygt fyra år sedan.
Gruppmedlemmarna skapar
konstverk i olja, akvarell, akryl
och olika blandteknik.
”Lite färg i tillvaron förändrar
människors synsätt. Vi lyser
upp Hälleforsnäs med våra
konstverk och visar konstnärlig
modifikation om hur vi uppfattar närmiljön och Södermanland
med fantasi och glädje i att måla
med varandra i en ABF-cirkel
på Folkets Hus i Hälleforsnäs”,
skriver guppen i sitt pressmed-

delande inför utställningen.
En synnerligen glad grupp
hobbykonstnärer kunde glädja
sig åt en mängd besökare och
även ett par sålda konstverk.
— Det är jätteroligt om man
får sälja ett verk då och då. Det
är ju en bekräftelse att någon
verkligen tycker om ens verk,
om man är beredd att betala en
slant för den, säger en av medlemmarna i gruppen.
Konstnären Pentti Gullsten,
som byggde en egen ateljé och
galleri på sin tomt vid Centralvägen, hade öppet hus samma
helg. Han är dock alltid beredd
att ta emot besökare, när han
inte är bortrest förstås. Han passade även på att sälja diverse
saker på loppis.
På Konstgalleriet Hälleforsnäs
pågick utställningen med målaren Gertrud Wieselgren.
JarmohaapamäKi

jarmo haapamäki
torsBovägen 7, hälleforsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

+

nu endast

120 kr

paket: the soul preachers
”mono sapiens’ 17 frog vomits”
cd med 17 låtar + t-shirt
Kontakt: Jarmo Haapamäki, Torsbovägen 7, 648 31 Hälleforsnäs
Tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29 E-post: jarmo@halleforsnas.se

penttiGullstenöppnardörrentillsittlillagallerividCentralvägennärintresse
finns.”Detärbaraknackapå,gallerietäralltidöppetomjagärhemma.”
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Lugnt och trevligt på Mellösadagen
— Det är inte lika många försäljare som det var varit
under de bästa åren, det är
lite tråkigt. Men annars
tycker jag väldigt mycket om
Mellösadagen, säger Gösta
Forsman, som glider runt
mellan knallarna och förevigar evenemanget med sin
filmkamera.
Gösta berättar att han håller på
att skapa en uppföljare till en
film han gjorde om Mellösadagen på 1990-talet.
— Jag vet inte om filmen bara
kommer att innehålla material
från årets evenemang eller om
jag kommer att klippa ihop
delar från flera års marknader.
Gösta Forsman bor i Mellösa
och är en pensionerad möbelsnickare med film som hobby.
Han började göra egna filmer
med en smalfilmskamera, Dubbel-8 hette standarden, men i
början av 1990-talet bytte han

”GöstaForsmanförevigadeäretsmellösadagenmedsinfilmkamera.TillvänsterKatarinaJohanssonvisarhurmantovarull.
till digital video, något som var
exklusivt och väldigt dyrt vid
den tiden.
— Det tog mig ett halvt år
fram för att få fram en filmkamera från Sony som jag ville ha.
Jag var tvungen att vara bergsäker på att jag skulle köpa den
innan de i fotobutiken skulle be-

ställa en åt mig, minns han.
Årets Mellösadagen, den 21:a i
ordningen, lockade till sig
många ortsbor för att strosa
bland knallarna på grönområdet mittemot Bysmedjan i centrala Mellösa.
— Det är inte lika mycket folk
här som i fjol, trots att vädret är

”el-mats”Karlssonfrånmellösa
Bigårdsåldesinaprodukter.
bra, konstaterar Mats Karlsson
som sålde egenproducerad honung och andra läckenheter på
marknaden.
— Det är loppmarknader både
i Flen och Malmköping i dag,
det kanske gör sitt. Men jag säljer ganska bra ändå.
JarmohaapamäKi

Firandet av Valborg och första maj

Valborgmässoeldenpåedströmsvallenihälleforsnäs

I Hälleforsnäs firades Valborgmässoafton traditionsenligt på
Edströmsvallen med en brasa
och bland annat musikunderhållning med Utoroa-kören.
I Mellösa tändes valborgelden
vid Kyrkskolan, där riksdagsledamot Lotta Finstorp, som bor
numera i Harpsund, höll ett vårtal.Firandet fortsatte i hembygdsgården.
För första gången någonsin
ställdes förstamajtåget in i Häl-

leforsnäs. Sjukdomsdrabbade
Flens Blåsorkester kunde inte
ställa upp och då ställdes även
majtåget in.
Majtalaren på Folkets hus var
riksdagsledamoten
Caroline
Helmersson-Olsson från Vingåker och ungdomstalaren Emma
Larsson förtroendevald kommunpolitiker och ordförande för
SSU Flen. Firandet fortsatte på
Hammarvallen i Flen.
JarmohaapamäKi

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, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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Vi tar emot nya patienter.
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Någrabilderavnedmonteringenavdeåterståendemaskinernapågjuterietihälleforsnäs.Köparen,alexanderKirienko,påbildenlängstnertillvänster.Gjuterietärnutömtochallamaskinerna, inklusivehF-ugnarna, formmaskinernaochtransportbandenharantingenredanfraktatstillrysslandellerkommer
attfraktasditinomdennärmstatiden.maskinernaärvälanvändaochsäljes”ibefintligtskick”.

Gjuteriets maskiner såldes till Ryssland
Under våren tömdes gjuteriet
på dess sista maskiner. En
rysk företagare köpte maskineriet som var kvar. Maskinerna ska användas i ett
gjuteri i Moskva.

ned, varje mutter och sladdbit,
katalogiserades och det gjordes
noggranna anteckningar för att
kunna monstera ihop maskinerna igen efter transporten till
Moskva.

Ett arbetslag från Ryssland arbetade febrilt med att demontera
de
maskiner
och
transportbanor som fortfarande
fanns kvar i det numera nedlagda gjuteriet vid månadsskiftet under april månaden. Stefan
Fredberg från Flenmo ledde demonteringsarbetet.
Köparen av maskinerna, ryssen Alexander Kirienko, närvarande vid arbetet i Hälleforsnäs
och berättade gärna för Hälleforsnäs Allehanda om sitt förvärv.
— Maskinerna ska monteras i
en fabrik i Moskva och ska användas igen, berättade han.
Varje detalj som monterades

Söker folk som kan
maskinerna
— Det handlar om formmaskiner som inte är så vanliga i
Ryssland. Jag är mycket intresserad av få kontakt med folk
som har jobbat med dessa maskiner här i Hälleforsnäs och
kan deras egenheter. Jag vill att
ett par av dem jobbar hos oss i
Moskva under några veckor
under en inlärningsperiod,
säger Kirienko.
Maskinerna som han pratar
om är de så kallade bullformningsmaskinerna som flyttades
till Hälleforsnäs från Nike-gjuteriet i Eskilstuna under Stig
Bergmans tid som ägare vid

slutet av 1980-talet. Det handlar
om semiautomatiska maskiner
som gör gjutformar i mindre serier. Undertecknad har faktiskt
stått och jobbat vid maskinerna
under några månader, både på
Nike i Eskilstuna och på Bruket
i Hälleforsnäs för över 20 år
sedan. Maskinerna hade många
år på nacken redan då.

Inte antikt, men nästan
Det handlar alltså inte om några
nya prylar precis. Det mesta
som rivits ner och ska flyttas till
Ryssland är flera årtionden
gamla maskiner som sett sina
bästa år.
— Det är svårt att få tag i sådana här maskiner i dag, säger
Stefan Fredberg från Mariest
Rivningar AB i Flenmo.
— Om man skulle köpa motsvarande maskiner skulle man
behöva göra en specialbeställning och maskinerna skulle

kosta åtskilliga miljoner. Det är
anledningen till att man gör sig
besväret att komma till Sverige,
riva ut de gamla maskinerna
och frakta dem ända till Ryssland.
Det kostar en hel del att få maskinerna till Moskva. För att
göra affären någorlunda vettig
för köparen har han förhandlat
sig till ett bra pris. Exakt hur
mycket han har betalat för maskinerna från Hälleforsnäs,vet
vi inte, men enligt P-O Lindström från Hälleforsnäs Gjuteriprodukteret handlar det om
”lite mer än skrotvärdet”.
— Det är åtskilliga ton som ska
fraktas. Det har gått två långtradare hittills och det krävs ytterligare ett halvt dussin långtradare innan de ha fått med sig
allt, säger P-O Lindström.
TexToChFoTo:
JarmohaapamäKi
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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

Hälleforsnäs Gjuterimuseum letar efter gamla butiksprylar
Vi ska försöka bygga vidare på handelsboden som vi börjat på. Nu
efterlyser vi saker till den, bland annat förpackningar, burkar, påsar,
även gamla inventarier, affärsdiskar, hyllor med mera. Hör gärna
av er till Yngve Lundh, telefonnummer 070-588 13 34.
YNGVeLuNDh
häLLeForSNäSGJuTerimuSeum

Bokens Stad i Mellösa
Bokens Stad i Mellösa arrangerar för sjunde gången den Sörmländska Bokmässan. Lördag den 1 september slås portarna upp i
Mellösa Föreningsgård. Tema i år är Quo Vadis - vad händer med
bokbeståndet? Läsplattor, ljudböcker, iPads eller pocketböcker som
man kan slänga... Paneldebatter, kända och debuterande författare
och ett tjugotal utställare. Anmäl intresse till Bokens Stad i Mellösa.
Detaljerad information kommer snart.
BarBroerGeTie

Thomasandersson,bildläraremedmera,görJonJynforspopulärabokklubb
ännumerattraktivgenomattställakonstmotlitteraturidemånatligasammankomsterna.härstuderarhanenbokomBildkonstdärGoetheoch
hundraårsjubilerande(räknatfråndödsdagen1912)augustStrindbergbeskrivs.ThomasvovveärmerintresseradavallakorvslukandemarknadsbesökareiBysmedjansträdgård.FoTo:BarBroerGeTie

Bokens Stad i Mellösa

rt!

r offe

ö
Ring f

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

Det var många säljare, loppisbord och bull- och korvköpande intresserade på hembygdsföreningens marknad den 19 maj. Bokens
Stad i Mellösa hade väntat sig en utställning av gamla veteranbilar.
Tyvärr uteblev de, men Bokstadens bokbord hade ändå böcker om
bilar — speciellt om äldre bilar och hur det var att ta körkort innan
det blev högertrafik.
Bokens Stads bokbord var omgivet av personer som gynnade utsatta i världen, Görel till vänster och Setit till höger. Bredvid Bokens
Stads bokbord stod Bell och sålde av sitt överskott. Han var glad att
alla pengar som han fick in nu kan gå oavkortat till MDM Läkare i
Världens klinik för papperslösa och Världens Barn.
BarBroerGeTie

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

ochpressenvarförståsdär.ÅtminstonekundejagsehälleforsnäsallehandasJarmo,tillvänsterpåbildentillsammansmedfolkmusikspelmännenanita
hedlundochBerntolsson,ävenkändsomdenmångårigeordförandenför
numeranedlagdaNyaTungomålsgillettillikamottagareavettavBokensStads
kulturstipendier,.FoTo:BarBroerGeTie
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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.
12/5—30/6 Sagostigen har
öppet varje dag kl 10—16
Trimorientering pågår till och
med 17 juni. Försäljning av
TRIM-paket sker på Turistbyrån
vid Bruket.
Ons 30/5 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19. För mer info besök
hemsidan www.fridal.se
Tor 31/5 Jons Bokklubb: Stad i
mörker, Eyvind Johnson, Bokens
Stad i Mellösa kl 18.30—21
Lör 2/6 Musikkväll med The
Rockridge Brothers, Fridal kl 19
2/6—3/6 Barnteater Teater
Rita Prick: ”Grodkungen”
Sagostigen, Hällarens gård,
Bäckåsen kl 13

Lör 2/6 Spel- och dansträff vid
Hyltinge Hembygdsgård, Sparreholm, Durspelsgruppen Spelorrarna, med medlemmar från
Hälleforsnäs kl 14
Sön 3/6 Gudtjänst med nattvard
Hälleforsnäs kyrka kl 11
Tis 5/6 Teater Rita Prick:
”Grodkungen” Sagostigen kl 13
Tis 5/6 Musikkväll med världsmusikgruppen RAA, Teater
Klämman, Fridal kl 19
Ons 6/6 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19

utställningenpåmodelleravbroarsomeleverfrånsärskolanochårskurs5
påBruksskolanharskapatpåslödjenpågårtillsvidareigamlabankhusetpå
Storgatan9ihälleforsnäs..

Lör 9/6 Musikkväll med Sergio
och Simon, folkmusik, Teater
Klämman, Fridal kl 19

tergruppen 1988—2012,
”Härliga låtar” Teater
Klämman, Fridal kl 16

Fre 29/6 Musikkväll med Andersson
& Berge, burlesker och visor, Teater
Klämman, Fridal kl 19

Sön 10/6 Gudtjänst med nattvard Mellösa kyrka kl 11

Sön 17/6 Gudtjänst med
nattvard Hnäs kyrka kl 11

Ons 13/6 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19

Sön 17/6 Musik i sommarkväll: Jonatan Bougt på gitarr och Tobias Bennsten
sång, Mellösa kyrka kl 17

Lör 30/6 Sång och musik på Hembygdsgården i Mellösa: Conny Andersson underhåller med keyboard kl 14

Lör 16/6 Jons Bokklubb: Neringa Stjernman: Konst + Ord, Bokens Stad i Mellösa kl 12—19
Lör 16/6 Musikkväll med Tea-

Sön 17/6 Musikkväll med
Teatergruppen 1988—
2012, ”Härliga låtar” Teater Klämman, Fridal kl 19
Mån 18/6 Sista chansen
att lämna in material till
sommarnumret av Hälleforsnäs Allehanda
Ons 20/6 Musikkväll med
allsångsinslag, Teater Klämman, Fridal kl 19
Mån 25/6 Utgivningdag för
Hälleforsnäs Allehanda 112.

Lör 30/6 Musikkväll med Andersson
& Berge, burlesker och visor, Teater
Klämman, Fridal kl 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
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 18 juni.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in senast måndagen den 25 juni.
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.

Är det någon som läser vad som står här nere?
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Färskt oxfilé
Brasi lien

Hej! Vår ordinarie veckoreklam
har fallit ur system p.g.a. nya
postnummer i Hälleforsnäs.
Fr.o.m. vecka 23 ska det börja
fungera som vanligt igen.

249

,00 /kg
Lantkorv
Scan
800 g

Hot Dogs
S ca n 2 för
500 g

28,00

24,90

Bergmans kakor
200-250 g burk

Pommes frites,
Pommes stripes

23,00

14

10,00

rmån
ö
f
s
m
e
l
med

Coop 90 0 g
2 för

Kvisttomater
,90 /kg

F r y s t med l e m
2-pack

1 kg fr yst

l
h ushå l
/
2
x
a
m

OBS! Vi har nytt
telefonnummer

Majskolvamrs fö r m å n

Kycklingfilé
Kronfågeln

49,90

en sund affär

2 för

22,00

Dafgårds
färdigmat
5 för

90,00

Vindruvor

Priserna gäller vecka 22
28/5 — 3/6 2012

gröna
500 g

16,90

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, Eric, Tilda, Sabina, Josefina

