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Fortfarande ingen Hälleforsnäs-skylt på hållplatsen
Det känns en aningen skämmigt för oss ortsbor att fortfarande, över ett år efter att
järnvägsstationen revs, har man
ännu inte satt upp någon skylt
som berättar att tåget har stannat i Hälleforsnäs.
När stationshuset är borta så är det
inte mycket som säger att det faktiskt är Hälleforsnäs vi befinner
oss i. Om man kommer från Flenshållet ser man sågverkets gamla
skylt på andra sidan järnvägen,
men på själva stationsområdet
finns inte en enda skylt där man
upplyser resenärerna om var de är.
Varje passerande tåg stannar i
Hälleforsnäs. Det blir hela 30 tågstopp varje vardag. Men ändå
finns ingen information på perrongen om vilken ort tåget har
stannat på.

Känner inte igen sig
Det har hänt, förmodligen inte
bara en gång, att en före detta Hälleforsnäsbo, som skulle kliva av
tåget här, vänder sig tillbaka till
tåget och konstaterar att det inte är
Hälleforsnäs. Det gamla bekanta
stationshuset med Hälleforsnässkylten är ju borta och det är lätt
att tro att man har klivit av på fel
station.
På varje busshållplats brukar
man uppge var man befinner sig,

inte ens skylten är kvar. i mer än 114 år välkomnade stationshuset tågresenärerna som steg av tåget i hälleforsnäs. De som inte känner till att stationshuset är rivet har mycket svårt att känna igen sig, särskilt när det inte
ens finns någon skylt på stationsområdet som berättar var tåget har stannat.
så även i Hälleforsnäs. En stenkast från perrongen, på busshållsplatsen, står den minnsan
”Hälleforsnäs
järnvägsstation”med ett par centimeter
höga bokstäver. Men man
måste ha supersyn om man
ska kunna se den texten från
perrongen.

Måste vara ett misstag
— Finns det ingen skylt alls?
Det var ju olyckligt, säger
Matthias Pfeil, planeringssekreterare på Flens kommun.

— Jag har varit på platsen
många gånger och tittar på
kringmiljön och tänker på cykelställ, parkeringsmöjligheter
och sådana saker men jag har
inte tänkt på om det finns en
Hälleforsnäs-skylt på perrongen. Man tar ju för givet att
en sådan skylt finns.
Matthias Pfeil berättar att det
är Trafikverket som ska se till
att en sådan skylt ska finnas.
— Jag ska ta kontakt med
någon ansvarig person på Trafikverket och se till att något

händer. Jag vet inte varför det
inte finns någon skylt, men jag
kan tänka mig att när stationshuset och skylten på väggen
revs, var det helt enkelt ingen
som tänkte på att sätta upp en
ny skylt någon annanstans.
Vi har nu fått veta att Trafikverkets entreprenör ska sätta
upp en skylt på perrongen i
Hälleforsnäs. Vi har dock inte
fått veta när detta kommer att
ske.
TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

Ortsutvecklingen: Nu har Hälleforsnäsborna sagt sitt
Projektet Ortsutvecklingens
stormöte på Folkets hus vid
slutet av förra månaden blev
en stor succé med närmare
hundra deltagande i olika
åldrar.
— Det kändes bra att så
många ortsbor var med, förslagen som man tar fram får en
helt annan legitimitet, säger
projektledaren Hans-Erik Eriksson från Flens kommun.
På mötet presenterades förslaget till visionen för framtidens
Hälleforsnäs, där en framgångsrik skola, kreativitet och internationellt kulturliv, blomstrande
handel och varierande natur
nämndes. Ortsborna på mötet
var i övrigt nöjda med visionen
som arbetsgrupperna hade tagit
fram, men ville lägga till bland
annat kommunikationsfrågan.
Den slutgiltiga formuleringen
av visionen lyder så här:
Hälleforsnäs 2019

Sprungen ur vår stolta historia finns här en framgångsrik
grundskola med plats för alla
barn. Vi utvecklar tillsammans en kreativ ort med ett
internationellt kulturliv. Här
finns ett rikt näringsliv och
blomstrande handel i historiska och levande miljöer. Vi
gör vår unikt varierande natur
tillgänglig för alla. Bra kommunikationer gör det lätt för
omvärlden att ta sig till och
från Hälleforsnäs.
Vid mötet dök det upp en del
konkreta förslag till åtgärder

som togs upp i handlingsplanen.
Det efterlystes nya gång- och cykelbanor eller trottoarer längs
Flensvägen, Storgatan, Centralvägen, Celsings allé och Tallsjörakan och trafiksäkerhetsfrågor
och kommunikationer i allmänhet skulle prioriteras. Bland
annat skulle hastighetsbegränsningarna ses om och Tallsjörakan förses med belysning.
En komplett lista på alla förslag till åtgärder i Hälleforsnäs
kan ses på Flens kommun hemsida.

Handlingsplan för orten
Vid det slutgiltiga förslaget till
handlingsplan på Hälleforsnäs
inom de närmaste fyra åren vill
man bland annat prioritera utvecklingen av stationsmiljön,
utveckling av Bruket och skapandet av trevligare miljö i hela
samhället.
— Vid mötet kom ortsborna
med många bra idéer. Men allt
som kom upp har inte tagits
med i förslaget som nu lämnats
till kommunfullmäktige, berättar Hans-Erik Eriksson.
— En del av förslagen är inte
ens inom kommunens ansvarsområde.

Allt kom inte med
Det finns även andra projekt
som kunde ha varit med i förslaget, men inte kom med. Ett
bra exempel är projektet med att
bygga gång- och cykelbana på
den gamla banvallen mellan stationen och Bruket. Det projektet
lever ett eget liv vid sidan av
Ortsutvecklingsprojektet, säger
Hans-Erik Eriksson.

en viktig del av hälleforsnäs, från en annan synvinkel. karl erik munter erbjöd
mig en lift 15 meter uppe i luften på sin skylift som stod lägligt framför Stora
huset vid årets Bruksmarknad. Bruket och den årliga markanden är en del
av ortens identitet. ”Vi hade verkligen tur med vädret i år”, säger Lena eklöf
från marknadsstiftelsen. ”Vi vet inte antalet besökare, men efter att ha räknat kassan kan vi konstatera att det blev nog ett nytt publikrekord!”
Han berättar att kommunen
har inlett diskussioner med Stiftelsen Bruksfastigheter, som
äger banvallen, om att byta
mark med varandra. Stiftelsen
skulle få delar av kommunens
mark vid Tjärtippen i utbyte
mot banvallen.
— Detta kan ske redan i höst,
eller kanske nästa år. Vi vet inte
riktigt hur lång tid det tar innan
alla är överens om detaljerna.
Många av åtgärderna som
finns med i handlingsplanen är
inte kostsamma, andra kräver
investeringar i miljonklassen. I
listan över föreslagna årgärder
hittar man allt från byggandet
av utomhusramp för skateboardåkare till badhytter på tallsjön,
sänkning av den tillåtna hastigheten på genomfartsleden till 40

km/h till byggandet av marknära boende för seniorer.
Med finns även förslag, som är
beroende av föreningars och
privatpersoners eget engagemang, såsom beachvolleyplan,
grillplats vid lekparken, informationstavlor i Folkets park,
och skyltning av strövområden,
kanotled och cykelled.
Förslaget till handlingsplan
har skickats in till kommunfullmäktige som förväntas att godkänna det vid sitt sammanträde
den 25 oktober.
— I och med detta är projektets första skede avslutat. Men
arbetet fortsätter. Nu ska alla de
goda förslagen förverkligas!
säger Hans-Erik Eriksson.
TexT och foTo:
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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Två nya böcker om Bruket
Inte bara en, utan två nya
böcker om Hälleforsnäs Bruk
gavs ut i samband med
Bruksmarknaden den 15 september. Dels har andra delen
av Henry Barks bok om järnframställning på Bruket nu
blivit klar och dels har Jouko
Pajulampi blivt klar med sin
bok om Bruket genom tiderna.
På sommaren 2010 släpptes första delen av Henry Barks bok
”Järnframställning i Hälleforsnäs” som omtfattade åren
1659—1884. Nu var det dags för
den andra och sista delen.
Vid samma tillfälle släpptes
även Jouko Pajulampis livsverk
”En resa i tiden” som tar upp
Brukets historia från starten
1659 fram till slutet 2010 i ett
enda band.
De två böckerna kompletterar
varandra. I Barks bok ligger

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.
Ansv. utgivare, redaktör,
texter, annonser, layout, foto
(om inget annat nämns):
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Adress: Torsbovägen 7
648 31 Hälleforsnäs
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E-post: info@halleforsnas.se
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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 29 oktober.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in senast måndagen den 22 oktober.
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.

tyngdpunkten på den tekniska
utvecklingen: masugnar och
aducering (värmebehandling).
Han berättar även om de olika
ägarnas betydelse, vad som producerades och vilka utrustningar som fanns till hands.
Boken innehåller också intervjer
med anställda och tar upp bland
annat arbetsmiljön.

Livslångt samlande av
material
Både Jouko Pajulampi och
Henry Bark har samlat material
till sina verk under många årtionden. Henry Bark, 84, arbetade 37 år på Bruket, mestadels
som laboratorieingenjör och
kvalitetschef, Jouko Pajulampi,
69, arbetade större delen av sin
tid på Bruket som konstruktör.
— I min bok försöker jag fylla
i en massa vita fläckar på Brukets 351-åriga historia. Vissa perioder
har
varit
dåligt
beskrivna, till exempel varför
gjuteriet placerades just här,
säger Jouko Pajulampi.
Han berättar att han började
samla material till boken redan
på 1960-talet. Genom åren har
det blivit lådvis med material
och han har besökt bland annat
Riksarkivet, Lantmäteriet, Tekniska museet, Nordiska museet
och Kungliga vetenskapsakademin för att få tillgång till mer
källmaterial.

Nyfiken och noggrann
— En annan Hälleforsnäsbo,
Birger Jarås, följde ofta med mig
på efterforskningsresorna. Jag
ventilerade ofta mina ideer med
honom, men sedan han gick
bort har jag jobbat ensam med
projektet.
Jouko Pajulampi har bott i
Hälleforsnäs sedan 1949 och
jobbat på Bruket i 32 år mellan
åren 1958 och 1990.
— För länge sedan sprang jag
på lite grejer på Bruket som
väckte min nyfikenhet. Jag ville
ta reda på varför man gjorde en
viss sak, till exempel var Bruksån gick innan Bruksdammen
skapades. När jag sökte efter
svar på mina frågor, dök det
hela tiden upp nya grejor som
väckte nya frågor.

Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?

populär historia. Jouko olavi pajulampis nya bok om Brukets historia gavs ut
i lördags i samband med Bruksmarknaden i hälleforsnäs. Både hans och
henry Barks nya bok intresserade många marknadsbesökare och sålde enligt uppgift ”bättre än väntat”.Till höger om Jouko ser vi p-o Lindström.
— I början var det inte alls meningen att jag skulle ge ut en
bok, jag ville bara stilla min nyfikenhet. Men åren gick och
mängden med material blev allt
större.

Nu får det räcka
Jouko, som jobbade som konstruktör på ritkontoret, berättar
att noggrannheten som krävdes
inom arbetet följde med även
när han gjorde sina efterforskningar.
— Jag är nog rätt så noggrann
av mig i största allmänhet. Jag
svabbar inte bara halva golvet.
Om jag nu ger mig in i något så
gör jag det ordentligt, säger han
eftertryckligt.
Men någon gång måste man
bestämma att det får räcka med
efterforskningar.
Efter årtionden av samlandet
av material bestämde Jouko sig
för cirka tre år sedan att nu hade

han tillräckligt med intressant
material för att kunna ge ut en
bok om Brukets historia. Nu är
boken klar och tryckt, med titeln
”Hellefors Bruk år 1659—2010
— en resa i tiden”.
Men allt material som Jouko
har samlat kom inte med i
boken. Det finns fortfarande
lådvis med överblivet material.
— Det roar inte läsaren att få
läsa ytterligare en massa siffror
och tabeller, det finns måtta på
allt. Boken måste komma ut
någon gång innan jag dör. Inte
för att jag känner mig gammal,
tvärtom, men man vet ju aldrig
vad som kan hända.
Båda böckerna, utgivna av
Hälleforsnäs Gjuterimuseum,
togs väl emot av besökarna på
Bruksmarknaden.
— Vi sålde långt fler än vad vi
hoppats, säger Lennart Cederberg från Gjutermuseum.
Jarmo haapamäki
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Digital bio
nu på ingång
Övergången till digitala
biovisningar på Facklan i
Hälleforsnäs och Saga i
Flen fortskrider som planerat. Under veckorna
41—44 ska den nya tekniken installeras på båda
orterna.
— Det som inte blir som tidigare planerat är att även
Hälleforsnäs Folkets hus får
en högupplöst projektor.
Priserna på utrustningen
har gått ner och vi behöver
därför inte snåla på kvalitén, säger Alexander Weiszhaupt, ordförande i
Folkets hussektionen som
bildats inför digitaliseringen
av biograferna.
— De båda analoga projektorerna blir kvar i Hälleforsnäs. Med andra ord kan
man även visa långfilmer av
den traditionella sorten precis som tidigare. Det stora
projektorrummet ger denna
möjlighet. I Flen har vi inte
lika mycket plats utan kan
behålla endast en av filmprojektorerna.
I slutet av oktober ska de
nya projektorerna vara installerade och körklara.
Båda biograferna kan alltså
visa högupplösta filmer,
medan Saga Biografen i Flen
även kan visa 3D-filmer, vilket utrustningen i Hälleforsnäs inte klarar av.
Utrustningen, som de små
biograferna inte skulle kunnat skaffa själva, ägs av
Flens kommun.
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Johan Lilliesköld var en konstnärerna som välkomnade besökare till sin ateljé i Näs gamla skola.

Konstnärer öppnade sina ateljédörrar
I samband med Aptitrundan
Sörmland arrangerades en
konstrunda i Flens kommun
den 9 september. Tio konstnärer inom kommunens
gränser öppnade sina ateljédörrar för allmänheten.
Många passade på att titta in
hos de olika konstnärerna, se
på deras konst och deras ateljér och träffa personerna
bakom konstverken.
— Normalt vill jag inte att
folk springer här. Jag vill jobba
i fred, säger Johan Lilliesköld,
som haft sin ateljé i Näs gamla
skola utanför Hälleforsnäs i
cirka tio års tid.
— Jag har hållit ganska låg
profil på orten, säger konstnären, som tidigare bott och arbetat i Stockholm, men även i
England och Italien.
Näs skola och dess lärarbos-

täder byggdes färdigt 1924 och
ligger bara en stenkast från
järnvägsstationen. Skolan var i
bruk fram till 1963. Tio år senare flyttade fläkttillverkaren
Pax in i lokalerna och hade sin
tillverkning där fram till verksamheten flyttades till den nybyggda industrilokalen vid
Kattkärrsvägen.
Efter det har man tillverkat
bland annat fotoramar i den
före detta skolbyggnaden.
— När jag köpte huset för
cirka tio år sedan var det
ganska nedgånget. Det var
smutsigt och fult, man körde ju
gaffeltruck i lokalen. Jag har
lagt ner en hel del arbete i fastigheten, berättar Johan.

Konstnärerna på Bruket
Ytterligare fyra av konstnärerna på konstrundan har sina
ateljér i Hälleforsnäs. Kaarin

Bonde Jensen, Gunnar Carl
Nilsson, Inger Hahn Redin och
Inger Linnéa Carlsson på Bruket i Hälleforsnäs höll också
öppet hus och kunde glädja sig
åt många besökare.
— Många ortbor kommer
och tittar på min konst. Synd
bara att få av dem köper något,
säger Inger Hahn Redin, som
har specialicerat sig på att
skapa vackra konstverk av metallskrot.
Skulptören och mångsysslarnen Gunnar Carl Nilsson har
återvänt från sin drömresa från
New York, där han deltog i ett
projekt att skapa en ny skulpturpark i Greenwich Village.
Han har inga egna bilder från
resan men han försöker skaka
fram några bilder till något
kommande nummer av Hälleforsnäs Allehanda.

• 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

Julkalendern som ska
föra oss samman
I vintras uppmanade konstnären Kaarin Bonde Jensen
ortsborna att göra Hälleforsnäs till ett extra hjärtligt
ställe. Den anmodan gick så
bra att nu vill hon ge Hälleforsnäsborna en ny rolig
uppgift.
— Vi vill skapa en levande julkalender i Hälleforsnäs. Vi behöver 24 Hälleforsnäsbor, lika
många som det finns luckor i
julkalendern, att utföra varsin
uppgift under december med
en final på julaftonen, säger
Kaarin Bonde Jensen, som är
initiativtagaren till jippot tillsammans med sin vän Harriet
Larsson.
— En liknande sak anordnades på en liten ort nära Boden i
Norrbotten, där jag kommer
ifrån. Där blev det en stor succé
som uppskattades av byborna,
berättar Harriet.
Kvinnorna vill att Hälleforsnäsborna själva ska komma på

vad de vill göra när de blir tilldelade sin kväll av adventskalendern.
— Det kan handla om uppträdanden, julsånger eller något
annat lämpligt, eller att man
tänder en massa juleljus eller
öppnar ett julfönster, vad som
helst egentligen, säger de.
— Var och en kan göra sina
uppgifter där de bor. Huvudsaken är att det händer ett visst
klocklag på en viss dag och att
folk kan komma och se, vad det
nu än är.
För att kunna samordna ”lucköppningarna” anordnas ett julkalendersmöte på Hälleforsnäs
bibliotek onsdagen den 3 oktober klockan 18, dit alla intresserade är välkomna.
— Precis som vid Alla hjärtans
dag, vill vi göra detta för att
Hälleforsnäsborna ska få en
möjlighet att göra något roligt
tillsammans, menar kvinnorna.
Jarmo haapamäki

Föreningsnytt
Mödrars förbättringsprojekt firar ett år i Hälleforsnäs
Den 6 oktober har det gått ett år sedan vi fick ta över Senapskornet i Hälleforsnäs. Det har varit ett jobbigt men roligt år,
folk har skänkt mycket saker och det är vi väldigt tacksamma
för. Vi vill även ge ett stort tack till alla som handlar i vår butik.
Vi firar ettårsdagen med halva priset på allt lördagen den 6
oktober. Conny Andersson spelar för oss och vi bjuder på kaffe
eller saft med dopp samt godis till barnen.
Hela vårt överskott går till ett skolbygge i Kenya för föräldralösa barn, ett stort tack till alla som gör det möjligt att bygga
skolan!
Det blir en gymnasieskola för föräldrarlösa barn som gått ut
grundskolan. Det finns inte många sådana skolor i Kenya. Det
kostar pengar att gå i skola där, även i grundskolan. Vi kommer även att sponsra barn så att de får gå i grundskola.
Området där vi bygger skolan heter Gilgil. Det ligger ca 13
mil nordväst om Nairobi. Skolan kommer att kunna ta emot
cirka 300 elever som kan bo på skolan, vilket medför att vi behöver arbetskraft också. Därmed skapar vi även arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Vi ska också försöka få volontärer
att åka ner till Afrika och hjälpa till i skolan. Jag själv personligen (Anders) ska åka ner som volontär och dra elen i skolan,
då jag är elektriker.
Föreningen som vi jobbar med i Kenya heter Mothers Touch
Project vars huvudansvarig är Beths bror Paul Mwaura, som
köpt in marken. Han ser även till att skolan byggs, så det
känns bra att kunna lita på att alla pengarna som vi skickar
ner kommer fram till projektet. Vi slipper att använda mellanhänder.
Vi sponsrar även ett aidsprojekt i Tanzania, vilket Senapskornet gjorde även tidigare.
möDrarS förBäTTriNgSproJekT
aNDerS, BeTh, BoSSe och eLiSaBeTh

f

påhittiga. harriet Larsson (t v) och kaarin Bonde Jensen är båda relativt
nyinflyttade hälleforsnäsbor med nya fräscha idéer på hur man kan göra
hälleforsnäs till en (ännu) roligare ort att bo i.
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Bruket göt motorcykelramar
Det är nog inte så känt
att på 1920-talet göts motorcykelramar på Bruket
i Hälleforsnäs.

glada och trevliga pojkar. Det unga hälleforsnäsbandet mindfuck gav ut en
cD med fyra låtar, som de spelade in i hälleforsnäs records inspelningsstudion på Torsbovägen. övre raden: markus hellström, Samuel Blomqvist, Jonathan andersson, Nedre raden: Josef Lagbo och pontus Norén.

Motorcykeln hette DS, efter
veterinären David Senning
i Dala-Husby (mellan Hedemora och Falun).
David körde en del tävlingar på MC av olika märken och var intresserad av
att förbättra cyklarnas konstruktioner. Tillsammans
med ingenjör Gustaf Dahlin
konstruerades en ny cykel
och 1924 påbörjades serietillverkningen av DS-maskinerna i Hedemora.
Ramen var helgjuten i
aducergods,
seghärdat
gjutjärn, från Bruket i Hälleforsnäs. Andra konstruktionsdetaljer kom från

olika fabriker och MC-märken. Motorn hade en cylindervolym på 742 cc och
utvecklade 15 hästkrafter.
Någon gång efter 1927
lades tillverkningen ner
och då hade totalt 500—600
DS-motorcyklar tillverkats.
När Motorcykelhistoriska
klubben i Sörmland körde
sin veteranrunda förbi Bruket i somras visades ett
vackert och nyrenoverat
exemplar av DS-maskinen
vid Gjuterimuseet.
Den intresserade kan besöka Gjuterimuseet och där
se en skärmutställning om
DS-motorcykeln.
TexT och foTo:
LeNNarT ceDerBerg

Unga tuffa musikanter
De verkar inte så farliga, killarna i punkbandet Mindfuck
från Hälleforsnäs. Fast musiken de spelar låter hård och
brutal.
”Vi är pundarstans hårdaste
punkband och vi kommer röja
skiten ur hela j-vla Sverige med
våran brutala pundarpunk”, kan
man läsa på Internet om Mindfuck. Det var killarna själva som
skrev detta om sitt band inför en
av bandets många spelningar i år.
Sångaren och gitarristen i bandet, Josef Lagbo, är prästens son,
men det hindrar inte honom att
sjunga låttexter som ”Kyrkan
brinner” och spela snabb och
skränig punkrock.
Enligt vissa purister må elgitarren och rockmusiken vara påkommen av djävulen själv, men
kyrkoherden Anders Lagbo verkar inte tillhöra den kasten.
— Tvärtom, min pappa är stolt
över det jag gör, säger Josef
Lagbo.
Hans band har under hösten
spelat in en fyra låtars CD i ortens egna inspelningsstudio.
— Vi är mycket nöjda med resultatet. Det låter även bättre än
vi hade hoppats på, säger han.
— Att spela in en egen skiva
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hjälpte även oss att bli mer samspelta. Vi märkte det direkt på
första repet efter studion. Vi hade
blivit tajtare helt enkelt.
Medlemmarna i det relativt nybildade bandet Mindfuck är Josef
Lagbo (sång och gitarr), Markus
Hellström (trummor och bakgrundsång), Pontus Norén (bas),
Jonathan Andersson (gitarr och
bakgrundsång) och nyaste medlemmen Samuel Blomqvist.
— Först och främst spelade vi in
skivan för att vi tyckte att det är
en kul grej. Vi bränner kopior av
skivan hemma och framför allt är
det vänner och släktingar som är
intresserade, berättar Markus
Hellström.
— Självklart gör vi så många
kopior som behövs i fall fler vill
köpa skivan.
En del skivor skickas även till
olika spelställen, i reklamsyfte.

made in hälleforsnäs. ramen till denna motorcykel av märket
DS tillverkades på Bruket i hälleforsnäs.

Köpes:

Ett inbundet ex av Hans Rudbergs bok "Ett haveri"
Gunnar Lindberg, Bygatan 17, 79330 Leksand
Tel. 0247-228 12

Inspelningsstudio i Hälleforsnäs
digital 24-kanalstudio, från demo till professionella utgivningar

jarmos.se

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

Jarmo haapamäki

Fotnot: Inspelninsstudion, som
drivs av underteckad, har möjligheter att spela in på både analogt
(flerkanalsrullband) eller digitalt
(hårddiskinspelning). Studion är
belägen på Torsbovägen i den
före detta högstadieskolan, i
samma byggnad där även denna
tidning har sin redaktion.

Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
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
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.

Nya öppettider för
Hälleforsnäs bibliotek
Gäller fr.o.m. oktober månad:
tisdagar kl 14—18
torsdagar kl 9—12, 15—18

Konstgalleriet Hälleforsnäs:
25/8—30/9 Johan Pettersson,
akryl och olja på duk
6/10—25/11 Yvonne Jeppson,
måleri och Elisabeth Persson
skulpturer. Nya öppettider
fr.o.m. 1/10: tor-fre 11—17,
lör-sön 11—15, mån-ons stängt
lör 29/9 Musikkväll med Country Pie Band (country-bluegrass) Teater Klämman, Fridal
kl 19. Mer info: www.fridal.se
tis 2/10 Öppet hus på Byhälsan
& Hudfin på Mellösagården kl
18—21 (se annons)
ons 3 /10 Musikkväll med Nordisk Knock Out! på Teater
Klämman, Fridal kl 19. Mer
info: www.fridal.se
lör 6/10 Senapskornet firar ett
år i ny regi kl 10—14
sön 7/10 Temamässa Barnen
framför ”Noas Ark” i Hälleforsnäs kyrka kl 18. Fika.
sön 14/10 Tacksägelsedagen/
skördemässa. Försäljning av
skördealster, bröd m.m. Fika.

Välkomna!

”musik i sommarkväll”. mellösa
församling anordnade flera konserter i somras, med bland annatJonatan Bougt och Tobias
Bennsten, som uppträdde i mellösa kyrka den 17 juni.
foto: anders hammarqvist
Mellösa kyrka kl 11
fre 19/10 Inför helgen på Gjutaren kl 15. Arr: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
sön 21/10 Taizémässa i Hälleforsnäs kyrka kl 18

Familje-Halloweenfest
i Folkets Hus
Söndag 28 oktober kl 14—17
Inträde: 1 guldpeng (10 kr)/person,
som sedan skänkes till Världens Barn.
Diverse aktiviteter och café!
Välkomna!
ÖNSKAR

HÄLLEFORSNÄS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
I SAMARBETE MED ABF FLEN

sön 28/10 Jaktmässa, soppa i
förs.hem. Mellösa kyrka kl 11
sön 28/10 Familje-Halloweenfest Hälleforsnäs Folkets hus kl
14—17 (se annons)

Öppet hus

Ni är varmt välkomna att titta in hos oss
tisdagen den 2 oktober kl 18—21, Lyckebovägen 5, Mellösa och
ta del av kvällens erbjudanden! Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Passa även på att träffa Fredrik Haager, som vi har inlett ett
samarbete med. Han kommer att presentera sig och
sitt företag BSC — Body Structure Consulting.
Monica, Maria och Fredrik
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.
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en sund affär

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

Priserna gäller vecka 39
24/9 — 30/9 2012
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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, Johanna

