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Bröderna Månssons nya band rockar fett
För fem år sedan spelade ett
ungt popband in en låt i Hälleforsnäs Records inspelningsstudio. Bandet hette Marie
Antoinette och det var bråttom
för att bandet skulle hinna
komma med en låt på en samlingsskiva i USA.
Låten ”Take You Home” gavs ut
på samlingsplattan via det kalifornienbaserade skivbolaget 272 Records. Vi har inte fått tag i något
exemplar av skivan, men enligt
bandmedlemmarna ändrades låtens ljudbild av skivbolaget och resultatet blev mindre lyckad.
— Det vi spelade in i Hälleforsnäs och skickade till skivbolaget
lät grymt bra, men vid mastringen
blev ljudbilden platt som en pannkaka, berättade bandmedlemmarna.
— Det skivsläppet gav inget resultat alls, säger de besvikna.
Men denna artikel handlar inte
om Marie Antoinette. Två av medlemmarna är dock desamma, bröderna Alexander och Sebastian
Petrini Månsson från Mellösa.
Why Oh Why’s heter brödernas
nya band. I stället för ganska snäll
pop handalr det numera om slamrigt garagerock, lite i samma anda
som pappa FreddyMånssons band
Hijackers på 1980-talet.

medlemmarna i bandet Why oh Why’s i Hälleforsnäs records studio i Hälleforsnäs. Från vänster: Fredrik ibsen,
alexander petrini månsson, Björn Wahlberg Sebastian petrini månsson och Christian marosfalvi. ”Det här den
trevligaste studion vi har varit på, det är så avslappnad stämning här. och vi är mycket nöjda med resultatet! Vi
kommer att spela in alla våra skivor här, även om vi slår igenom och blir skitstora”, säger Sebastian petrini månsson om den lilla inspelningsstudion i Hälleforsnäs.
Grundinfluenserna är desamma, med tydliga drag från
bland annat Iggy & the Stooges, plus allt annat häftigt som
har kommit efter 1960-talet.
Det handlar om energi, med
skräniga
gitarrer
(Björn

Wahlberg och Christian Marosfalvi), explosiva trummor
(Alexander Petrini Månsson),
tung bas (Fredrik Ibsen) och
melodiös sång (Sebastian Petrini Månsson).
Bandet är ganska nybildat

men killarna har spelat i flera
olika band tidigare. Fyra låtar
spelades in i studion och resultatet ska ges ut på en CD. Med
hjälp av skivan hoppas bandet
få spelningar.
Jarmo Haapamäki

Nyfödda

Skolans sommarlov har börjat
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2: Erica Lamberg, Linn Falk, 2.a grupp 1: Marcus Nilsson, 2:a grupp 2: Janni Wollin Ericsson/Julia Lind, 3:a grupp 1: Oskar Larsson,
3:a grupp 2:Emelie Kåbring/Filippa Hedlund.
Juryns favoritpris gick till Ronja Rem-

Bruksskolan riktar ett
VARMT TACK till följande
företag/organisationer som
sponsrat våra stipendier 2012:

nebrand och Elina Tenhunen.

✁Klipp ut annonsen för 20% rabatt *

Hälleforsnäsborna Sari Tolvanen och Pasi
Elgland fick en dotter den 8 juni 2012.
Leah Elli Elgland vägde 3 270 gram.

Lions stipendier: Ali Kais, Michaela
Thor, Rotarys stipendier: Marcus Pettersson, Emil Alm, företagarnas stipendier: Kasper Borg, John Andersson,
Evelina Torvi, Tyra Bremer, Marcus
Wikner, skolans stipendium: Hanna
Harrsjö.
Torsboloppets segrare blev Hanna
Harrsjö och Adam Carnahan. Torsbo
Niorna. Dessa unga kvinnor och män gick färdigt grundskoOpen vandringspriset gick till segrande
lan i Hälleforsnäs i år. Bilden är tagen vid Sporthallens gavel, i
klassen årskurs 8.
bakgrunden skyltar gamla Torsboskolan, numera i privat ägo..
Vinnarna i tävlingen mästerkocken
blev: 1:a grupp 1: Emma Carlsson, 1:a grupp

Mayk
VÄGGUR-SPECIALISTEN
VÅR SPECIALITET ÄR
MEKANISKA OCH
ELEKTRISKA URVERK.
BATTERIBYTE TILL ARMBANDSUR, ÄVEN GULDKLOCKOR!

Öppet:
mån-fre 10.30—17.30
lÖr 10.00—14.00
SÖDRA KUNGSGATAN 8, FLEN
0157-135 90, 073-643 54 10

PAX
SP Gräv
Tuna Stålrör
Mannes Måleri
Stora Huset AB
Konsum Hälleforsnäs
Harpsund Jord & Skog
Thomas Lundberg Fastigheter
Hälleforsnäs Byggservice
Maestro Pizzeria
Eriksson Smide
Salong Yvoli
KL Bygg AB
Rotary
Lions

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
2

Vi tar emot nya patienter.
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Fyra dagar med boule
Boulespelarna är inte kända
för att vara rädd för några vattendroppar, men bouleturneringen på Edströmsvallen höll
nästan på att regna bort.
Svealands Bouleförbundets seriespel på lördag och söndag genomfördes under ganska så blöta
förhållanden. Stora vattenpölar
täckte stora delar av banan, men
stämningen var ändå på topp!
— De flesta av oss spelar för
den sociala bitens skull. Vi har
det så trevligt tillsammans, säger
Karl Ivan Andersson, som varit
bouleansvarig för PRO Hälleforsnäs sedan ett dussintal år tillbaka.
— Jag fick ett klotset i present
när jag blev pensionär. Först
tänkte jag att boule kan väl inte
att vara roligt, men sedan provade jag och blev fast direkt!
Tre olika tävlingar avlöste varandra på Edströmsvallen. Bouleförbundets seriespel genomfördes under helgen 16—17 juni och
på måndagen den 18 juni var det
dags för Boulens Dag, då rekordmånga lag från olika delar av
Sörmland tävlade mot varandra.
— Tidigare rekordet låg på 101
lag, det blev ett nytt rekord för

ör
Ring f

!

offert

KonSERT I KolhUSET

Double Inn
FREDAG 31 AUGUSTI 19.00
Kom och upplev keltisk folkrock,
berättelser, spontana infall,
stämsång och glädje
maud och karl ivan andersson
sköter pro:s bouleverksamhet i
Hälleforsnäs tillsammans med rigmor von mecklenburg.
oss, 126 lag med två spelare i
vardera, säger Karl Ivan.
På tisdagen den 19 juni fortsatte boulespelet på Edströmsvallen. Då tog cirka 300
tävlanden mått på varandra
när Sveriges Pensionärsförbunds distrikstmästare skulle
koras.
Under de fyra dagarna deltog
sammanlagt cirka 900 personer
i de olika bouletävlingarna.

Biljetter Turistbyrån Hälleforsnäs
0157-195 88
Ev. kvarvarande biljetter säljs på plats
1 timme före konserten
I pausen finns möjlighet att ta en öl
med tilltugg eller en kopp kaffe!

Arrangör:

KULTURNU

www.kulturnu.se

Jarmo Haapamäki

• 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

Jag har semesterstängt
under veckorna 28—32

Marianell
A
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Ring föR
gRatis offeRt!

070-415 62 66
Per Holmgren, Centralvägen 9, 648 31 Hälleforsnäs
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e-post: pelle@malardal.se

Hälleforsnäs Allehanda #112 • 25 juni 2012 • Vi har även en sida på facebook: facebook.com/halleforsnas

.. .ön skar er alla en
riktig t sk ön somm ar !
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Föreningsnytt

KulturNu arrangerar konsert med Keltisk folkrock i Kolhuset

Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

Sista lördagen i augusti fylls Kolhuset i Hälleforsnäs av keltisk folkrock. KulturNu arrangerar då en konsert med gruppen Double Inn.
Gruppen, som kommer från Katrineholm, är bland annat känd från
program i Radio Sörmland och från SVT:s Go´Kväll.
Bandet bildades 1998 och består i dag av fem erfarna musiker som
spelar en blandning av irländska och skotska melodier. Bandet har
även The Beatles, Eagles, Runrig och The Great Sea som inspiratörer, och de skriver eget material med irländsk touch. Mellan låtarna
kommer de att bjuda på historier från sina resor på Irland och
andra berättelser. Spontana infall, stämsång och glädje kommer att
fylla Kolhuset.
Konserten äger rum den 31 augusti klockan 19 i Kolhuset. Biljetter till evenemanget finns att köpa på turistbyrån i Hälleforsnäs.
Vill du veta mer om föreningen eller evenemanget så besök föreningens hemsida www.kulturnu.se

Stjermans tavlor, Bokbaren och Sörmländska bokmässa
Ord, konst och lyrik var rubriken på konstutställningen med Neringa Stjernman i Träffpunkten, Mellösa. Hennes betraktelser i ord
var helt i samklang med konstverken. Poesin i projektet "Odalisque" handlade bland annat om att tillhöra — att tillhöra den som är
värd det — att tillhöra den tillvaro som är värd dig!
Många som hade ställt in sig på den mycket annorlunda och sevärda utställningen kunde tyvärr inte deltaga på grund av skolavslutningar, barnbarn, uruselt omväxlande väder, olika
inbrottsförsök i dagis, skolor och Bysmedjan. Mari och Gunnar var
som alla ledsna men serverade underbara luncher, trots allt.
På grund av att så många inte kunde komma inbjuder Bokens Stad
till en andra visning av en del av Neringa Stjernmans tavlor torsdagen den 12 juli klockan 17. Då blir det också livgivande och intressanta samtal om konst och tillhörighet.
Mitt i den ljuva högsommaren passar vi på att bjuda på en drink
i Bokbaren, som vi bygger tillsammans. En islatte eller svalkande
citronte serveras i bokbaren och samtidigt njuter man av sommarkvällen, utomhus, tillsammans med böcker och varandra. Bokens
Stad har sorterat ut dubletter och böcker som liksom tegelstenar har
formats till en annorlunda samlingsplats.
När Hembygdsföreningen har stängt för utomhusaktiviteterna,
skolan har börjat och höstlugnet kan skönjas blir det Sörmländska
Bokmässan för sjunde året i rad. Mässan i år blir ännu roligare, med
bland andra James Hollingworth (Stockholm/Mellösa) som ger ut
sin senaste bok. Och Bokmässans tema är ett tema som berör oss
alla: Quo Vadis. Finns det en framtid för pappersböckerna?
STyrElSEn (BarBrO, anKi, Karin, laSSE Och JErry)
BOKEnS STaD i mEllöSa

carinE hOlEGårD
KulTurnu

OK Tjärnens 65:e Gängkavle avgjord
1948 genomfördes OK Tjärnens första Gängkavle, en intern orienteringsstafett som traditionellt avslutar vårsäsongen för klubbens
medlemmar. Syftet var ursprungligen att skapa en tävling, där
klubbens nybörjare fick möjlighet att tävla med och mot mer
etablerade och erfarna orienterare. Gängkavlen har genomförts
varje år sedan dess, så i år var det dags för den 65:e i ordningen.
Årets Gängkavle genomfördes på Kristi Himmelfärdsdagen, och
start och mål var förlagda till torpet Bergsund i den nordöstra
delen av Hälleforsnäs. På första sträckan deltog – helt i enlighet
med syftet – i huvudsak medlemmar i klubbens orienteringsskola.
De genomförde tävlingen utomordentligt bra, samtliga lag växlade inom loppet av knappt tre minuter. Även på de följande två
sträckorna var löparna tämligen jämnstarka, så till målet var det en
sekundstrid mellan det första och andra laget, och till trean skiljde
endast ytterligare knappt två minuter.
Efter tävlingen förrättades prisutdelning med plaketter till deltagarna i de tre första lagen och därutöver hederspriser till alla deltagare från orienteringsskolan. Avslutningsvis bjöds både tävlande
och åskådare på fika.
Resultat: 1) Lag Viktor Pettersson – Jouko Pajulampi – Kurt Forslund, tid 1.58.44 2) Lag Josefin Norén – Lena Pettersson – Susanne
Curman, tid 1.58.46 3) Lag Majken Pettersson – Nils Johansson –
Göran Johansson, tid 2.00.46 4) Lag Felix Svalgård – Moa Pettersson – Jan Jonsson, tid 2.37.44

OK Tjärnen. De vinnande lagen av årets Gängkavlen med placeringar 1—3.
Foto: Eva-Stina Pettersson
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Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

EriK runDSTröm
OK TJärnEn

På gång

Hembygdsgården i Mellösa:
Öppen scen kl 14

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.

tis 10/7—lör 14/7 Barnteater
Teater Rita Prick: ”Grodkungen” Sagostigen kl 13

JUNI

ons 11/7 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19 Info: www.fridal.se

ons 27/6 Sommarcafé på Hälleforsnäs Folkets hus kl 16.30—20
(se även annons på sidan 3)

tor 12/7 Konst Visning av Neringa
Stjernmans konst och samtal om
Tillhörighet i Bokens Stad, Harpsundsvägen 2 Mellösa kl 17

fre 29/6 Barnteater Teater Rita
Prick: ”Grodkungen” Sagostigen
kl 13 Info: www.prickis.se

fre 13/7 Musikkväll med Lucas
Stark, K-G Malm och Simon Stålspets,Teater Klämman, Fridal kl
19. Info: www.fridal.se

fre 29/6 Musikkväll med Andersson & Berge, burlesker och
visor. Teater Klämman, Fridal kl
19 Hemsida: www.fridal.se

lör 14/7 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa:
Barnkuldag med James Hollingworth: ”Älgarna demonstrerar i
djurens brevlåda” kl 14.

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

tis 3/7 Barnteater Teater Rita
Prick: ”Grodkungen” Sagostigen
kl 13 Info: www.prickis.se
ons 4/7 Sommarcafé på Hälleforsnäs Folkets hus kl 16.30—20
ons 4/7 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman, Fridal
kl 19 Info: www.fridal.se
fre 6/7—sön 8/7 Barnteater
Teater Rita Prick: ”Grodkungen” Sagostigen kl 13
fre 6/7 Musikkväll med Mikael
Rickfors, Teater Klämman, Fridal
kl 19 Mer info:www.fridal.se
lör 7/7 Sång och musik på Hembygdsgården i Mellösa: Munktellsextetten ”I brunnsmusikens
fotspår” kl 14.
lör 7/7 Afrikansk temakväll med
Sara, Sanna & Co, Teater Klämman, Fridal kl 19. För mer info
besök hemsidan www.fridal.se
sön 8/7 Sång och musik på

ons 25/7 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19 Info: www.fridal.se

fre 17/8 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19

fre 27/7 Musikkväll med Eine
Kleine Consert, Teater Klämman,
Fridal kl 19. Info: www.fridal.se
lör 28/7 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa: Rolf
Pettersson m.fl. underhåller
med dragspelsmusik kl 14
lör 28/7 Musikkväll med The
Swinging Evergreen Quartet
Teater Klämman, Fridal kl 19
tis 31/7—lör 4/8 Barnteater
Teater Rita Prick: ”Grodkungen” Sagostigen, Hällarens
gård kl 13

ons 1/8 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman, Fridal
kl 19 Info: www.fridal.se
fre 3/8 Musikkväll med Spinning Jennies, Teater Klämman,
Fridal kl 19 Info: www.fridal.se

JULI

sön 1/7 Musik i sommarkväll i
Mellösa kyrka, Karna Mason
kontrabas och Camilla Martinsson blockflöjt kl 17

ons 15/8 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19 Info: www.fridal.se

AUGUSTI

lör 30/6 Musikkväll med Andersson & Berge, burlesker och visor.
Teater Klämman, Fridal kl 19

sön 1/7 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa: Söndagar öppen scen. Det betyder
att du som vill sjunga, spela eller
göra några andra konster har
möjlighet att pröva scenen, kl 14

tis 24/7—lör 28/7 Barnteater
Teater Rita Prick: ”Grodkungen” Sagostigen kl 13

James Hollingworth, Mellösa
hembygsgård den 14 juli
lör 14/7 Musikkväll med Swing
Magnifique, Teater Klämman,
Fridal kl 19. Info: www.fridal.se
sön 15/7 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa:
Öppen scen kl 14
tis 17/7—lör 21/7 Barnteater
Teater Rita Prick: ”Grodkungen” Sagostigen kl 13
ons 18/7 Musikkväll med Primus
Motor, jazzigt värre kl 20
tor 19/7 Bokbaren invigs i Bokens
Stad i Mellösa, Harpsundsvägen
2. I händelse av regn bjuds på
dryck och tilltugg inomhus i utbyte mot bokköp. Tävlingar, vinster. kl 18
fre 20/7 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19
lör 21/7 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa: Kenneth Willgren med unga musikanter kl 14.
lör 21/7 Musikkväll med Stockholm Lisboa Project, Teater
Klämman, Fridal kl 19
sön 22/7 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa:
Öppen scen kl 14

lör 4/8 Sång och musik på Hembygdsgården i Mellösa: ”Sega
gubbar med harpor” – blandat på
nyckelharpa kl 14
lör 4/8 Musikkväll med Mälarkvintetten, Teater Klämman, Fridal kl 19 Info: www.fridal.se
sön 5/8 Musik i sommarkväll i
Mellösa kyrka, De tre essen:
Simon Stålspets gitarr, Sofia
Björklind sång, Samira Brandt
sång kl 17
ons 8/8 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman, Fridal
kl 19 Info: www.fridal.se

lör 18/8 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa: Rolf
Dahlström dragspel, Gunnar
Linnskog klarinett och Arne Lindén trumpet – ”Musik i sensommartid” kl 14
lör 18/8 ”Inför Sörmländska Bokmässan” i Bokens Stad i Mellösa,
Harpsundsvägen 2, kl 14—17
lör 18/8 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19
sön 19/8 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa: Hembygds- och kyrkokören sjunger
sommarsånger kl 14
sön 19/8 Musikmatiné med K-G
Malm och Dan Viktor, Teater
Klämman, Fridal kl 16
ons 22/8 Sommarcafé på Hälleforsnäs Folkets hus kl 16.30—20
ons 22/8 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19 Info: www.fridal.se
fre 24/8 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19
lör 25/8 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa:
”Hot´n Blue Jazz Band”- traditionell gammeljazz med rötter i
20-talet kl 14
lör 18/8 Musikkväll med The
Rockridge Brothers, bluegrass,
Teater Klämman, Fridal kl 19.
Mer info: www.fridal.se
sön 26/8 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa:
Öppen scen kl 14
ons 29/8 Sommarcafé på Hälleforsnäs Folkets hus kl 16.30—20

fre 10/8 Musikkväll med Daniel
och Sassa, piano och sång, Teater
Klämman, Fridal kl 19

ons 29/8 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19 Info: www.fridal.se

lör 11/8 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa:
Glade Glenn ”Dragspel och sång
– ännu en gång” kl 14

fre 31/8 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19

lör 11/8 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19

fre 31/8 Konsert Keltisk folkrock
med Double Inn, Kolhuset Hälleforsnäs kl 19. Se annons på s. 3.

sön 12/8 Sång och musik på
Hembygdsgården i Mellösa: Radioprofilen Mats Strandberg ”30
gubbar på 30 minuter” kl 14
sön 12/8 Barnsöndag ev. Yria,
Teater Klämman, Fridal. För mer
info se hemsidan www.fridal.se
ons 15/8 Sommarcafé på Hälleforsnäs Folkets hus kl 16.30—20

Sagostigen har öppet varje dag under sommaren. För alla öppettider besök hemsidan www.sagostigen.se.

Double Inn, Kolhuset i Hälleforsnäs den 31 augusti
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

D ans k fr yst

Arla

fö rm å n
s
m
e
l
d
me

/kg
0
9
,
9
4

Glass

sfö
medlem

g
k
/
0
9
,
59

Kycklingbröstfgilé
X-tra Dansk 90 0 g

Torskfilé

strutar X-tr a
8 -p ack

49,95

F i n d u s m edl em s fö r må n
200 g

22,90

32,90

Pizza Grandiosa

Via tvättmedel

Marshmallows 1 , 9 kg
X-tra
400 g

OBS! Vi har nytt
telefonnummer

Hushållsost r m å n

Fläskfilé

shåll
u
h
/
3
x
ma

en sund affär

18,50

olika smaker
ån
3 f ö r medlemsfö rm

59,00

41,90

ning
s
lä
r
a
m
m
o
S
%
,5
3
lå
B
s
p
Prip
etb öcker
6 - p a c k ex k l . p a n t

45,90ns 18 år
rä
å ldersg

Pock e
3 f ör

99,00

Priserna gäller vecka 26
25/6 — 1/7 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, Therese, Anna, Birgitta, Sebban, Susanne, Eric, Tilda, Sabina, Josefina

