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Bra kommunikationer men få resenärer
”Vi måste göra det attraktivare
att åka kollektivt. Hälleforsnäs
har oerhört bra kommunikationer i förhållande till folkmängden. Men få nyttjar dem. Det
försöker vi nu ändra på”, säger
planeringssekreterare Matthias
Pfeil på Flens kommun.
Anledningen till varför frågan om
kollektivtrafiken till/från Hälleforsnäs aktualiseras nu igen är aktuella resanderäkningar som tyder
på få resande.
— Detta är i och för sig inget specifikt för just Hälleforsnäs, men jag
tycker ändå det är lite tråkigt med
tanke på att orten har mycket bra
tillgång till buss- och tågtrafik,
säger Matthias Pfeil, planeringssekreterare på Flens kommun.

30 dagliga tågstopp
Det stannar hela 30 tåg i Hälleforsnäs varje vardag. Därmed hör Hälleforsnäs till de orter i landet med
flest tågstopp sett till antalet invånare. Med tågen nås exempelvis
Eskilstuna eller Katrineholm och
med ett byte i Flen eller Eskilstuna
även Stockholm. Ändå är resandet
mycket lågt.
När kommunen räknade antalet
påstigande i maj blev resultatet 40
personer, i genomsnitt drygt en påstigande per tåg. Bland resenärerna är många elever som pendlar

För få resande. 30 tågturer mellan Flen och Eskilstuna under vardagar, 15 åt vardera rikting. Var och en av dem
stannar i Hälleforsnäs. men få utnyttjar tjänsterna. Enligt en passagerarräkning från i våras kliver i snitt 40 passagerare per dag av eller på i Hälleforsnäs. ”alldeles för dåligt”, menar matthias pfeil från Flens kommun. ”Vi vill
göra något för att resandet ökar. Vi är måna om att tågen stannar i Hälleforsnäs även i fortsättningen.”
till Eskilstuna.
— En anledning till det låga
antalet resande är antagligen
det ganska stora avståndet
mellan samhället och stationen, säger Matthias Pfeil.
— Flens kommun planerar
därför, tillsammans med Trafikverket, att rusta upp stationsområdet med bland annat
parkeringsplatser för pendlare,
väderskydd för bussarna

samt cykelställ.

Flera bussturer
Hälleforsnäs har även många
dagliga bussturer till Flen.
Sedan december körs också en
kvällstur till och från Flen på
fredagarna, som enligt Länstrafikens biljettstatistik används av mindre än fem
personer per tur.
Ytterligare en nyhet är natt-

bussarna från Eskilstuna som
går vägen Eskilstuna-Malmköping-Flen-Hälleforsnäs på helgerna. Bussen kan naturligtvis
också användas på de olika
delsträckorna såsom mellan
Flen och Hälleforsnäs. Resandet med de nya nattbussarna
är dock mycket lågt med bara
några enstaka personer ombord på bussarna.
Jarmo Haapamäki

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

Välkommen till Hälleforsnäs. Flen och malmköping fick sina Välkommen-skyltar för flera år
sedan. Sedan en tid står nu en motsvarande skylt
vid den norra infarten till Hälleforsnäs. En likadan
skylt ska resas upp även till infarten mot Flen, om
och när man kommer överens med markägaren.

Hur ska vi ha det i Hälleforsnäs
Projektet Ortsutveckling
Hälleforsnäs sparkades i
gång för drygt ett år sedan.
Nu på onsdag ska ortsborna tillsammans bestämma hur Hälleforsnäs
ska utvecklas inom de
kommande åren.
Arbetsgrupperna, bestående
av entusiastiska Hälleforsnäsbor, har kommit med en
hel del idéer på hur vi ska få
det bättre i Hälleforsnäs.
Några av idéerna är redan
förverkligade, men mycket
arbete återstår.
— Det är jätteviktigt att alla
som kan kommer till mötet
på Folkets hus. Det är nu
man ska slå fast vad kommunen ska satsa på i Hälleforsnäs. Det är ingen idé att
komma efteråt och klaga.
Kom till mötet nu i stället,
säger Mats Blomberg, en
ortsbo som jobbat ideellt
med arbetsgrupperna under
det gångna året.
— Det handlar om långsiktig planering för samhällets
utveckling. Det är en fantastisk möjlighet vi har fått. Vi
får själva bestämma vad som
ska göras för vår ort, i stället
för att folk i stadshuset
skulle bestämma över våra
huvuden. Vi får en chans att
få saker gjorda.

Badhytterna dröjer
Några av de planerade åtgärderna är redan kända för
ortsborna. Mats Blomberg
berättar att de planerade
badhytterna på Tallsjöbadet

Strandpromenad vid Bruket. Numera kan man promenera
från udden bakom Stora huset till Bruket och vidare till gamla
Folkets park. Ett högt staket runt bruksområdet, även vid
strandkanten, gjorde det tidigare omöjligt för någon att promenera runt Bruksdammen vid Bruket.
egentligen
skulle
ha
byggts redan till årets badsäsong. Finansieringen av
bygget har varit klart, men
det har tagit lång tid för att
få bygglov.
— Vi skulle vilja komma
snabbare till skott, men
blir ibland bromsade av
byråkratin.
Ett projekt som redan
kommit i gång är byggnaden av strandpromenaden
runt Bruksdammen. Första etappen, som tidigare
varit helt oigenomträng-

ligt, från udden och till
gamla Folkets park, är
redan klar, och bygget ska
fortsätta med flera etapper
i framtiden.
Man ska också bättra på
den gamla banvallen mellan Bruket och stationen så
att man kan cykla och gå
där. Och mycket mer.
— Kom till mötet på onsdag så får ni veta mer,
säger Mats Blomberg.
Jarmo Haapamäki

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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En fabulös musiksommar på Teater Klämman
Teater Klämman i närheten av
Harpsund har erbjudit en ofantlig mängd konserter och allsångsträffar.
Fler
än
40
musikkvällar har anordnats
under sommaren och ytterligare
tio musikkvällar har planerats
till sensommaren och hösten.
Många av styrelsemedlemmarna i
den arrangerande Fridals kulturförening har själva stått på scenen
vid ett och annat tillfälle, men även
konserter med kända artister har
stått på menyn.
— Ja, vi har ställt upp några
gånger när vi inte har fått tillräckligt med bokningar. Men det har
gått bra. Det är ju inte illa pinkat
med fyra yrkesverksamma musiker och två amatörer i samma styrelse, skrattar Anne Öster.
Tillsammans med sin man Janne
och sina nu vuxna barn Sanna och
Annelie och deras respektive, Adrian Holmström och Johan Strindberg, har de kunnat erbjuda en

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Tidningen trycks för
närvarande i minst 1700 exemplar.
Tryckningen finansieras
genom annonser.

fantastisk palett av olika musikkvällar
med både proffs- och amatörmusiker
och olika musikstilar.
— Vi har gjort allt vi kunnat för att
kunna locka bra artister till vår lilla teaterlokal. Eftersom vi inte kan ta emot så
många gäster så har vi en mycket begränsad budget, men det har gått förvansvårt bra att locka hit även kända
musiker.
Ortsborna har fått njuta av konserter
med bland annat Mikael Rickfors,
Stockholm Lisboa Projekt och nu senast
The Rockridge Brothers under sommaren. Många av konserterna på Teater
Klämman har varit utsålda. På grund
av det begränsade utrymmet gäller alltid förköp.

Teater klämman utanför mellösa har på kort tid blivit konsertlokalen nummer ett på orten, gällande mängden arrangerade konserter. konsertlokalen är dock liten och kan ta
emot ett begränsat antal gäster. Stället var knökfullt vid koserten med mikael rickfors och Jonatan Stenson i somras.
Foto: Johan Strindberg

Det är inte slut än
Under sommaren hade Teater Klämman ett tidsbegränsat alkoholserveringstillstånd. Tillståndet går dock ut
vid månadsskiftet och under de kvarvarande musikkvällarna serveras inte
något vin eller öl, utan man får nöja sig
med fika, soppa, korv och annat man
kan hitta i baren.
Se evenemangsguiden för mer info
om Teater Klämmans musikkvällar.

Uthyrning av
ljUd och ljUs

jarmos.se
Jarmo Haapamäki
Torsbovägen 7, Hälleforsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Jarmo Haapamäki

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 24 september.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in senast måndagen den 17 september.
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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”All Shook Up” blev en stor succé i Hälleforsnäs
Sedan 1995 har det spelats
teater i Kolhuset varje sommar. De säger att ett gott kvalitetsvin blir bara bättre med
åren. Detsamma kan man
kanske säga om Kolhusteatern. Sommarens musikalkomedi, All Shook Up, var
nog något av det bästa amatörteaterföreningen har levererat hittills.
— Det känns fint. Jag är oerhört
nöjd, det blev en sån härlig föreställning, säger regissören Erik
Lindman efter den sextonde och
sista föreställningen.
Femton av sexton föreställnigar har varit slutsålda och inför
de sista föreställningarna byggdes en extra läktare för att
kunna ta in fler teaterbesökare.
— Det blev ett nytt publikrekord. Drygt 3 500 personer såg
föreställningen. Vi kunde ha sålt
ännu fler biljetter, men det fanns
helt enkelt inte plats för fler.

kolhusteaterns sommarföreställning all Shook Up, en musikal med Elvis-musik, bjöd på högklassig underhållning
och blev en stor succé, både kvalitets- och publikmässigt. Nästan var och en av sommarens 16 föreställningar spelades inför fulla hus. Vid ett tillfälle noterade man 15 osålda biljetter.

Flera månaders arbete
Ensemblen med 23 skådespelare och sex bandmedlemmar
har övat sedan februari inför
sommarens föreställningar. Ytterligare ett 20-tal personer har
varit involverade i projektet,
med scenografi, rekvisita, kläder eller exempelvis servering.
De allra flesta jobbar ideellt,
endast ett fåtal personer har
hyrts in för att ge produktionen
den professionella ramen som
behövs, i form av ljud och ljus.
Bandet består av proffsmusiker, men skådelspelarna är lokala amatörer. I ensemblen
ingår många Hälleforsnäsbor,
men även folk från Eskilstuna,
Malmköping, Näshulta och Flen.
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Den högklassiga showen med sånger ur Elvis repertoar och tema från Shakespeares Trettondagsafton är från början en amerikansk Broadway-musikal, men den har skrivits om för att vi skulle känna igen oss. Vi fick höra repliker
”Vet du om att du har en fläck stor som katrineholm på din klänning” eller ”Den här staden får mig att sakna
Hållsta…”
FoTo: Jarmo Haapamäki
— En sån här intensiv period
skapar ett sammansvetsat gäng,
och det är lite vemodigt att skiljas igen. Men många av oss
kommer säkert att träffas igen
nästa år. Planeringen inför nästa

års produktion har redan börjat,
och vi vill ju att den ska bli
minst lika bra som denna. Har
man gjort en bra föreställning
har man det med sig till nästa år,
men man måste kunna hålla sig

på samma höga nivå. Det tar tid
att bygga upp ett gott rykte,
men det är lätt att rasera det,
säger Erik Lindman.

• 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
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Jarmo Haapamäki

Sagostigen uppmärksammas i nationell media
Äventyrslandet Sagostigen på
Hällarens gård i Beckåsen har
lockat barnfamiljer i 47 år. Det
regniga vädret drog ner besökssiffrorna i juli, men plötsligt kom solen fram igen — i
form av en tidningsartikel i
Dagens Industri.
I samband med en större artikel
om Malmköping och bland annat
om spritfabriken, som buteljerar
den uppmärksammade Motörhead-vodkan, skrev man även
om Sagostigen, som ligger mellan Malmköping och Hälleforsnäs.
— Det är fantastiskt roligt att bli
uppmärksammad på detta sett i
nationell media. Man kan nästan
inte köpa sådan reklam för
pengar, var Itte Weidmans glada
reaktion över artikeln i Dagens
Industri.
— Vi har helt klart fått en respons av tidningens läsare. Vi har
tagit emot flera besökare efter artikeln publicerades. Och det har
behövts. Vi har inte kommit i
närheten av våra vanliga besökssiffror, på grund av det usla sommarvädret.

Extra öppet i höst
Vid denna tidnings utgivningsdag är sommarsäsongen egentligen över, men man har kunnat

ordna några extra öppetdagar med olika aktiviteter.
Bland annat har man tillsammans med Länstyrelsen
kunnat ordna en guidad tur
till det närliggande naturreservatet Rosmossen söndagen den 9 september. Se
evenemangsguiden på sidan
7 för närmare detaljer eller
besök Sagostigens hemsida
sagostigen.se.
— Alla som vill är också
välkomna att komma och se
fårklippningen på Hällarens
gård nu på onsdag morgon.
Det har blivit lite av ett folknöje att se VM-klipparen
Christer Gustafsson klippa,
säger Itte Weidman.

Sagoland med barnteater. rita prick (Lotta Lagerström) har gett ett 50-tal
föreställningar av sommarens pjäs Grodkungen på Sagostigen. Några extra
föreställningar anordnas under hösten och Sagoxstigen har öppet under
dessa dagar (se evenemangsguiden). Till höger artikeln i Dagens industri.

Jarmo Haapamäki
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Föreningsnytt
Gratis forum för ideella föreningar inom tidningens utgivningsområde

Bruksmarknaden den 15 september
Marknaden är som vanligt lagd på bruksområdet och äger rum lördagen den 15 september.
Det kommer att finnas ett 70-tal knallar som säljer hantverk i form
av dockkläder, smycken, prydnads saker, kläder, köksartiklar m.m.
Det kommer även att finnas godis, ost, korv, bröd och andra godsaker som går att stoppa i munnen.
Under dagen kommer det att vara underhållning av Eskilstunagardet, Lennart Johansson (sång och gitarr), Triss i damer (från Mellösa) kommer att sjunga och spela och Unga Kolhuset spelar en
teaterföreställning som heter ”En natt i februari” av Staffan Göte.
Som vanligt kommer det att finnas ett cafétält där de arrangerande
idrottsföreningarna HIF, HGF och OK Tjärnen säljer kaffe med tilltugg, korv med bröd och hamburgare. Under dagen har även 2nd
Floor skatevåning öppet hus.
Nytt för i år är att Bruksmarknaden kommer att arrangera en traditionell julmarknad den 1 december på bruksområdet och i Kolhuset. Det är en grupp i gruppen som arrangerar detta och dessa
personer är Anna- Karin Andersson, Karin Jangedal, Gunn Andersson, Jenny Blomberg. Kontaktpersonerna är Jenny Blomberg: 070-278 77 95 och Karin Jangedal: karinjang@gmail.com.
LENa EkLÖF
STiFTELSEN HäLLEForSNäS BrUkSmarkNaD

OK Tjärnen startade höstsäsongen
OK Tjärnens orienteringsskola genomförde tio utbildnings- och
träningstillfällen under april och maj. Deltagarna var också med
och tävlade i OK Tjärnens traditionella Gängkavle i mitten av maj.
Några medlemmar har också fått sina första erfarenheter av att
delta i stora nationella orienteringstävlingar, senast nu i början av
juli på stortävlingen Eskilstuna weekend.
Tisdagen en 14 augusti arrangerade OK Tjärnen veteranorientering i Mellösa för orienterare i Västmanland och Södermanland.
Höstsäsongen för orienteringsskolan startade den 15 augusti. Utbildningen/träningen kommer att äga rum på onsdagskvällar
fram till i mitten av september. Därefter flyttar vi, på grund av det
tidiga kvällsmörkret, till lördagseftermiddagar.
Utbildningen/träningen innehåller både orienteringsteori och
praktiska orienteringsövningar. Nybörjarna kommer inledningsvis att få bekanta sig med kartan och karttecknen och lära sig
grundläggande orienteringskunskap, medan de som varit med tidigare främst kommer att få lära sig mer genom att prova på olika
slags orienteringsbanor.
Vissa medlemmar i orienteringsskolan har som mål att kunna
deltaga i framtida orienteringstävlingar, medan andra vill lära sig
förstå och använda karta och kompass för att på egen hand kunna
ströva säkert i skog och mark. Oavsett vilket motiv man har, är
man välkommen till OK Tjärnen.
Om man har frågor om detta, bör man ta kontakt med Eva-Stina
Pettersson, tel. 0157-402 25, eller Erik Rundström, tel. 016-14 07 75.
Erik rUNDSTrÖm
ok TJärNEN

Mellösa Lions Club
Torsdagen den 14 juni hade vi våravslutning på teater Klämmn/Fridal i Mellösa. Solen sken och den årliga tipspromenaden inledde
kvällen. Därefter intogs en lättare måltid följt av klubbmöte. Som
oftast var många respektive närvarande.
Under mötet uppmärksammades Tage Grip med utmärkelse för
sitt 50-åriga engagemang i klubben. Mötet sammanfattade även
årets arbete, som fortgår vad gäller målande av Tomtarna.
Avslutningen blev i musikens tecken då vi var i ”Fridals vardagsrum”. Vi bjöds på ett smakprov på kommande underhållning till
allas stora förtjusning. Därefter utdelade Lions president ett bidrag
på 3 000 kronor till Teater Klämmans verksamhet för sitt idoga arbete, som är värt att uppleva!
aGNETa HJELmarE
mELLÖSa LioN CLUB

Sång, dans och teater i Mellösagården
I september kommer vi att starta upp fyra grupper för barn/ungdom där vi tränar; sång, teater och dans ungefär tolv gånger per
termin med uppspel varje termin. Dessutom en grupp för vuxna
om intresse finns!
Plats för träning och uppspel är Mellösagården.
Ledare: Anne och Janne från Fridals Kulturförening.
Startdatum: 17 september
Träningen sker på måndagar, på följande tider:
Grupp 1, förskolan—klass 1
kl 15—16
Grupp 2, klass 2—3
kl 16—17
Grupp 3, klass 4—5
kl 17—18
Grupp 4, klass 6—9
kl 18—19
Grupp 5, från 16—100 år!
kl 19—21
Kostnad: för medlem: 500 kr/år, icke medlem 700 kr/år
Medlemsavgiften är 100 kr/år och person.
Vill du veta mer: kontakta oss på anne-janne@musiker.nu
Telefon: 073-599 76 92
Anmäl dig gärna redan nu, fåtal platser kvar i en del av grupperna!
Varmt välkommen med din anmälan!
Hemsida: www.fridal.se
Blogg: teaterklamman.blogg.se
aNNE oCH JaNNE ÖSTEr
FriDaLS kULTUrFÖrENiNG

Inspelningsstudio i Hälleforsnäs
Sommarens konfirmander utanför mellösa kyrka. Övre raden, från vänster:
Daniel andersson, Elina Tenhunen, Christoffer oskarsson, Emma Carlsson.
Nedre raden: kyrkoherden Tomas angerud, Julia Lind, Jim Lindström, Filippa
Hedlund, mikaela andersson, Erica Lamberg, Linnéa Hammarqvist, Clara
Eriksson, ledaren anders Hammarqvist. Foto: Elvis-Gustaf Hammarqvist
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digital 24-kanalstudio, från demo till professionella utgivningar

jarmos.se

Jarmo Haapamäki
Torsbovägen 7, Hälleforsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

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

På gång

fre 7/9 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19

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.

ons 29/8 Sommarcafé på Hälleforsnäs Folkets hus kl 16.30—
20
ons 29/8 Fårklippning med VMklipparen Christer Gustavsson på
Sagostigen kl 9
ons 29/8 Musikkväll med allsångsinslag, Teater Klämman,
Fridal kl 19 Info och förköp:
anne-janne@musiker.nu eller
073-599 76 92
fre 31/8 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19
fre 31/8 Konsert med Double
Inn (keltisk folkrock) i Kolhuset
Hälleforsnäs kl 19. Förköp (se
annons på denna sida).
lör 1/9 Sagostigen har öppet kl
10—16, barnteater Grodkungen
med Rita Prick kl 13. Biljettbokning 0157-440 33
lör 1/9 Sörmländska bokmässan i Mellösagården kl 12—16.
Tema: Quo Vadis - vad händer
med bokbeståndet? Vilken sorts
böcker överlever i framtiden
lör 1/9 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19
ons 5/9 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19

sön 9/9 Sagostigen har öppet kl
10—16, guidning av Naturreservatet Rosmossen kl 13.30
mån 10/9 Sagostigen har öppet
kl 10—16, barnteater Grodkungen med Rita Prick kl 13
tor 13/9 Bokens Stads Bokklubb
med Strindbergs ”I havsbandet”,
Jon och Thomas kl 18.30
lör 15/9 Bruksmarknaden i Hälleforsnäs kl 10—16
lör 15/9 Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal kl 19
mån 17/9 Teater Repetionerna
med Fridals kulturföreningens
teatergrupper startar i Mellösgården kl 15
fre 21/9 Inför helgen på Gjutaren
kl 15. Arr: Centrumkyrkan
Flen/Hälleforsnäs
fre 21/9 Musikkväll med Misch
Masch Mezzengers (klezmerjazz)
på Teater Klämman, Fridal kl 19
lör 22/9 Musikkväll med Adrian
Holmström Group (jazz) på Teater Klämman, Fridal kl 19. Arrangeras i samarbete med Jazz i
Flen
sön 23/9 Inskrivning för konfirmandundervisning i Hnäs kyrka (i
samband med Gudstjänst) kl 11
lör 29/9 Musikkväll med Country
Pie Band (country-Bluegrass på
Teater Klämman, Fridal kl 19.
Mer info: www.fridal.se

KonSERT I KolhUSET

Double Inn
FREDAG 31 AUGUSTI 19.00

Gympan startar 27 augusti 2012
Måndag Bamsegympa 4—6 år, Sporthallen
Ungdomsgympa 6—9 år, Sporthallen
Motionsgympa, hopplös, Sporthallen

17.30—18.30
18.30—19.30
19.30—20.30

Tisdag

Pilates, nybörjarnivå, Rektorsvillan

19.00—20.00

Onsdag

Afrodans, grund, Sporthallen

19.00—20.00

Torsdag

Manlig motion, Sporthallen
Pilates med boll (Pilatesvana krävs)
Rektorsvillan

16.30—17.30
19.00—20.00

Motionsgympa med innebandy
Sporthallen

18.30—20.00

Söndag

Terminsavgifter:

Barn 4—15 år
100 kr
Vuxna
300 kr
Engångsavgifter
40 kr
Avgifter betalas via bankgiro: 5793-5223

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

Kom och upplev keltisk folkrock,
berättelser, spontana infall,
stämsång och glädje
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
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Potatisgratäng
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Skinkstek
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59

Priserna gäller vecka 35
27/8 — 2/9 2012

Alst römer
1 , 8 kg
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Hushållsost
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Torskfilé

Findus, fr y st
4 00 g
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Paj och kladdkaka
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49,00
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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, Eric, Susanne, Sebban, Anna

