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Ny butik med gammalt byggmaterial i Flenmo
Byggnadsvård handlar om att
vårda vår skatt av äldre byggnader och miljöer. En nyöppnad
butik i Flenmo har ett stort lager
av gamla byggdetaljer, och den
fylls på hela tiden
Gamla dörrar och fönster har inte
alltid varit åtråvärda. Många fina
spegeldörrar i massivt trä har
någon gång blivit täckta med släta
masonitskivor i syfte att få dörren
att se modernare ut, eller till och
med blivit utbytta med billiga serietillverkade dörrar.
I dag är de gamla dörrarna och
fönstren åtråvärda igen.
— Vi har massvis med byggmaterial och detaljer i lager, både
gamla och oanvända saker. Vid
rivningar ska allting ändå källsorteras så det är relativt lätt för oss
att ta hand om det som kan återanvändas, berättar Mari Fredberg.

Familjeföretag
Det är Maris make Stefan som förser Flenmo Byggnadsvård med
nya saker. Han gör grovjobbet
inom familjeföretagets huvudverksamhet, rivning av fastigheter
och lager. En annan del av familjes
verksamhet är hantering och försäljning av metallskrot, även den
belägen i Flenmo. Skrotgården ligger vid den gamla plastfabriken,
där familjen Fridberg bor sedan

mari Fredberg (t v) driver Flenmo Byggnadsvård. Till sin hjälp har hon sin syster Lena ottosson, som är anställd
i företaget. ”Vår huvudverksamhet är rivningar, det vi säljer här är ett slags biprodukt från rivningarna. Vi tar hand
om allt användningsbart och säljer vidare i vår butik”, förklarar mari.
cirka tio år tillbaka.
— Vi har fyllt på vårt lager
av byggmaterial i många år.
Butiken med byggnadsvårdsprodukter öppnade alldeles
nyligen och vi håller ännu på
att ställa fram varor så att man
lättare kan överblicka vad vi
har att erbjuda.
— Varorna vi har hunnit
ställa fram är bara en mindre
del av allt som vi har i en
annan lada vid skrotgården.
Det tar tid att ta fram allt.

Mari berättar att varorna i butiken ändras hela tiden, beroende på vad man råkar få .
— Just nu ska Stefan riva ett
ridhus och ett stall, så det bör
nog komma in detaljer såsom
galler till spiltor, stallfönster
och så vidare.

Kvalitetsprodukter
Den gamla ladan, där försäljningen sker, ligger en stenkast
från vägen i Flenmo, mellan
den stora häststallen intill

vägen och den gamla plastfabriken. Där hittar man en
mängd olika dörrar och fönster, handtag, beslag och annat
byggmaterial som ofta återanänds men även kuriosa som
gamla militärsängar.
— Nästan allt gammalt är
åtråvärt och värt att återanvända, om det handlar om
kvalitetsprodukter. Det gäller
bara att hitta rätt köpare till
rätt vara, säger Mari.
Jarmo Haapamäki

Stora huset fick nytt tak
Stora huset, den gamla disponentbostaden vid Bruket,
fick ett nytt plåttak under
sommarhalvåret. 800 kvadratmeter gammal järnplåt byttes
ut på den K-märkta byggnaden.
— Taket började läcka i fjol på
sina ställen. Taket var väldigt
gammalt och det gick inte att
lappa och laga längre, berättar
Ragnar Boman, som för närvarande bor ensam i den stora
byggnaden med 700 kvadrameter boyta fördelad på 22 rum.
— Jag har planer på att på sikt
flytta någon annanstans, men
jag vet inte när. Vi får se nästa år,
säger han.

Hundra år gammalt tak
Ragnar berättar att det mesta av
takplåten var cirka hundra år
gammal.
— Plåtslagarna som jag anlitade sa att delar av taket var
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ännu äldre. Men hela taket är
bytt nu och det ska hålla ytterligare hundra år, menar han.
När arbetarna rev bort den
gamla takplåten, blottades de
gamla takplankorna, där någon
hade målat med en pensel årtalet 1762. Det var förmodligen
året då byggnaden fick sitt första plåttak.
Arbetslaget hittade även ett
gäng gamla tidningar från 1966,
som man hade fodrat taket med
på ett ställe.
Det visade sig att plåtslagaren
Gert Bierfeldt, som kom förbi en
dag, hade lagt dit tidningarna
när han lagade taket tillsammans med sin pappa. Då var
Gert en 15 år gammal plåtslagarlärling.
Han blev tillfrågad först i fall
han ville ta jobbet, men projektet var stort för honom. Ragnar
anlitade Torshälla Plåt i stället.
— Eftersom bygganden är Kmärkt måste arbetet genomföras
på rätt sätt. En antikvarisk kontrollant från Sörmlands Museum har varit här flera gånger,
vid planeringen och under renoveringen. Man ska inte kunna

Disponentbostaden, Disponentvillan, Stora huset. kärt barn har många namn.
Byggnaden pryder en mångd gamla vykort, här ser vi ett som visar husets
baksida. Framsidan med entrén vetter mot Bruket.
se att taket är nytt, därför har
man bland annat inte använt
färdiglackerad plåt utan taket
har målats på plats för att få
fram det rätta utseendet.
— Jag fick bidrag till målningen från Länsstyrelsen. Resten har jag bekostat själv.

Sjusiffrig slutnota
Arbetet påbörjades i början av
maj och avslutades med en festlunch 1 oktober, där hantverkarna och även den antikvariske
kontrollanten var inbjudna.
Genomsnittligt tre hantver-

kare har jobbat med projektet
under hela sommaren. Slutnotan inklusive hyran av byggnadsställningarna gick på cirka
1,5 miljoner kronor. Storleken
på bidraget Ragnar fick var
190 000 kronor.
— Förhoppningsvis ökar renoveringen värdet av fastigheten
så att jag får tillbaka åtminstone
delar av investeringen. Men det
var något som behövde göras,
jag hade inget val eftersom taket
var i så dåligt skick, menar han.
Jarmo Haapamäki

”Förläggaren” Ragnar Boman
I tidningen Sörmlandsbygden häromveckan fanns en
bild på Ragnar Boman, där
han poserar tillsammans
med författaren Maria Jensdotter Björklund. I bildtexten hade Ragnar fått titeln
”förläggare”.
— Det var en titel som artikelförfattaren gav mig utan att
rådgöra med mig, skrattar
Ragnar. Jag är mentor till
Maria Jensdotter Björklund
och hjälper henne med bokförlagets ekonomi, det är allt.
Ragnar berättar att tidigare
var det Marias föräldrar som
drev förlaget Alfta Rehab, men
efter pappas död behövde
Maria hjälp utifrån.
Maria Jernsdotter Björklund
och Ragnar Boman är de drivande krafterna i förlaget Publicera & Kurera.
Maria är legitimerad sjukskö-

terska med inriktning mat och
hälsa. Ragnar Boman är civilekonom med stort engagemang
för mat- och hälsofrågor och
lokal företagarutveckling.
Maria arbetar som föreläsare,
författare och driver restaurang och café. Hon har också
lång erfarenhet av produktutveckling och marknadskommunikation från företaget
Warbro Kvarn som odlar och
förädlar ursprungsgrödor.

Första utgivningen
Civilekonomen Ragnar Boman
är styrelseordförande i Stiftelsen Alfta Kurhem och Stiftelsen Bruksfastigheter i Hälleforsnäs, bland annat.
— Det är ett litet förlag med
en författare och boken som
släpptes är vår första utgivning
än så länge. Den berättar på ett
begripligt sätt hur hur mat-

omslaget till den nyutgivna egenvårdsboken ”Hej mage! För dig som vill
må bättre i magen”, skriven för alla
som har ont i magen.

smältningssystemet fungerar och
hur man kan ta hand om sin
mage.
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Jarmo Haapamäki

Vattentornet i Hälleforsnäs ska upprustas — igen
Den planerade upprustningen av vattentornet i Hälleforsnäs har blivit nästan en
följetong i Hälleforsnäs Allehanda. Den första artikeln i
serien skrevs redan i mars
2008.
Det var då byggnadsinspektören Anders Sohlberg och stadsarkitekten Fredrik Wallin hade
hoppat in i bilen och tagit en
rundtur i Hälleforsnäs och tagit
reda på hur det ser ut med fastighetsbeståndet. Ett dussintal
anmärkningar gjordes, på privatägda villor men även vattentornet kom i deras blickfång.
— Vi inser att vi måste städa
även i vårt eget hus. Vi har varit
på Tekniska kontoret och bett att
de målar om vattentornet. Det
ser bedrövligt ut. Förhoppningsvis blir det målat redan
under våren, berättade Anders
Sohlberg då.
Det var fyra och ett halvt årt
sedan. Våra läsare har börjat
undra varför det tar så lång tid
att få vattentornet målat.
Varken Anders Sohlberg eller
Fredrik Wallin jobbar längre på
Flens kommun och kan därmed
inte kommentera ärendet.

Inte bortglömt
Fastigheten, vattentornet, ägs
numera av Flen Vatten och Avfall AB. VA-chefen Lotta Edström beklagar att upprustningen av vattentornet har tagit
så lång tid.
Redan i oktober 2008 berättade
hon att vattentornet kommer att
målas om med vit färg, senast
under våren 2009.

I januari 2010 berättade hon att
målningen beräknades att bli
dubbelt så dyr som den första
uppskattningen. Därför kunde
inte projektet genomföras direkt. Lotta Edström meddelade
att notan hamnar på en halv
miljon kronor. Hon sa också att
pengarna fanns i budgeten och
att målningen skulle ske så fort
det blev tillräckligt varmt.

Det blev ingen sommar
Tydligen blev det aldrig varmt
nog. Eller så glömdes det hela
bort av beslutsfattarna. Åren
gick och många Hälleforsnäsbor
skakade på sina huvuden och
undrade vad som hade hänt.
Den söndervittrande gröna färgen på vattentornets träfasad
ser faktiskt fortfarande ganska
bra ut från håll, men den
översta delen av byggnaden,
som som ser ut att vara täckt
med rostig vågformad plåt, ser
inte speciellt trevlig ut.
— Vi har inte glömt bort
saken. Tyvärr så har vi haft
många projekt i gång samtidigt
och inte hunnit med att göra
detta, säger Lotta Edström när
vi ringer henne och frågar om
vad som har hänt.
— Jag vet att de har plockat in
anbud från olika företag och det
finns återigen pengar i nästa års
budget. Vi behöver göra lite mer
än att bara slänga på ny färg. Förutom att träfasaden ska renoveras, ska även en del tekniska
saker ses över.
Lotta Edström berättar att
eventuellt kan hela vattentornet
kläs om. Det beror på i vilket
skick ytmaterialet är när man

Fyra år har gått sedan byggnadsinspektören begärde att vattentornet i Hälleforsnäs borde målas om. ännu en gång lovar de ansvariga att se till att
vattentornets vittrande fasad blir renoverad. ”Vi kan inte vänta längre”, säger
Va-chefen Lotta edström. Vi följer utvecklingen...
börjar renoveringen.
— Vi kan inte vänta längre.
Byggnaden är i dåligt skick och
ju längre vi väntar desto dyrare
blir det att åtgärda felen.
Flen Vatten och Avfall har avsatt 600 000 kronor i investeringsbudgeten för renovering
av vattentornet i Hälleforsnäs.
De tekniska sakerna som behöver byggas om har ingenting
med själva grundkonstruktionen att göra. Lotta Edström berättar att det handlar om saker
som har med säkerheten att
göra, ventilationen och dylikt.
— Reparationerna ska för-

modligen göras under sommarhalvåret och kommer inte att
påverka vattenförsörjningen.
Själva betongstommen är i
prima skick och lär hålla många
år till.
— De säger att betongen blir
bara starkare och starkare i femtio års tid, sedan börjar det långsamt vittra sönder.
Vattentornet i Hälleforsnäs,
som byggdes i början av 1960talet är därmed i sina bästa år
just nu, 50 år efter sitt uppförande.
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

Vi tar emot nya patienter.
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Flassbro gård i
hamburgarereklam
Itte och Philip Weidman på
Flassbro gård mellan Hälleforsnäs och Bäckåsen medverkar i en 40 sekunder lång
reklamfilm för McDonalds.
— Vi sa från början att vi
inte kommer att stå med en
hamburgare i handen, utan
vi gör bara det vi normalt
gör. Annars vill vi inte vara
med, säger Itte Weidman.
Reklammakarna
köpte
idéen och reklamfilmerna
blev ett slags kortfilmer om
några svenska bönder, deras
tankar och budskapet med
filmen var att MacDonalds
samarbetar med svenska
bönder.
— Vi är stolta att få vara
med. De gjorde tre olika reklamfilmer med tre gårdar
från olika delar av landet och
vi blev en av de gårdarna.
— Anledningen att vi
ställde upp, förutom att vi
fick betalt för att medverka,
var vetskapen att McDonalds
använder bara ekologisk
mjölk och svensk kött, i den
mån de får tag i det.
Filmen spelades in i början
av augusti. Reklamsnutten
visas på TV, biografer och på
hamburgarekedjans hemsida.
Jarmo Haapamäki

en ruta från reklamfilmen. Ni
kan se hela filmen på internet.
Länk: http://alturl.com/nwb8v
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Några av ungdomarna som lyssnade på vad Fro:s utbildningssamordnare Bo eriksson hade att berätta om
de häftiga prylarna som såg ut att kunna tillhöra rekvisitan till en gammal krigsfilm. Ungdomarna (från vänster):
Viktor Flood, oliver Grandell, Gustav malmsten, ermias Testahun, Temur emukhvari, Jad Hashimi, Gabriel
Lundgren, marticia Bugembe.

FRO rekryterar Hälleforsnäsungdomar
Kombinationen tekniska
prylar, kamratskap och uteliv i skog och mark låter inte
så dumt. Det är inte svårt för
FRO (Frivilliga Radioorganisationen) att få ungdomar
att intressera sig för sin
verksamhet. Men ibland
måste de gå ut och rekrytera.
— Jag tycker om att gå i skogen och så, och jag gillar gamla
prylar som är från krigstiden.
De är häftiga, menar elvaåriga
Gustav Malmsten från Hälleforsnäs, som var en av ungdomarna som skrev sitt namn på
listan, när FRO besökte fritidsgården på Folkets hus. Gustav
tänkte prova på hur det är att
vara med i FRO.
Trots att man lockar till sig
barn och ungdomar med
mycket lek och skoj, ligger det
ett ädlare syfte bakom. FRO

har som uppgift att utbilda signalister till hemvärnet.
— Vi övar och utbildar och
har mycket roligt tillsammans.
När barnen blir äldre kan de
gå vidare till hemvärnet, om
de vill, säger Bo Eriksson, utbildningsanordnare på FRO
Södermanland.

Ingen åldersgräns
Bo Eriksson berättar att även
de yngsta kan vara med. Det
finns något man kan göra även
om man är mycket ung. Den
enda begränsningen är att man
ska vara fast bosatt i Sverige.
Frivilliga Radioorganisationen ser till att kommunikationer fungerar i Sverige även om
elnätet slås ut. FRO ger utbildning och träning inom satellitoch databaserad kommunikationsteknik.
Prylarna som man hade tagit
med sig till visningen i Hälle-

forsnäs var gamla, robusta
prylar som för tankarna till
andra världkriget.
— Jag tror att apparaterna är
konstruerade på 1940-talet.
Men de tål att köras över med
en stridsvagn och fungerar
med egna batterier. De är
gjorda för att hålla för evigt,
säger Bo Eriksson och visar
ungdomarna hur de militärgröna radiosändarna fungerar.
— Tekniken är en viktig del
av vår verksamhet. Många
som kommer till oss vill lära
sig att löda och är intresserade
av tekniska prylar i allmänhet.
Men vi är mycket i skog och
mark också, vi lär ungdomarna att använda karta, kompass och GPS och lär dem att
överleva i situationer där
många andra bara skulle ge
upp och gråta.

• 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

Fler ”lucköppnare”
behövs för Julkalendern
Den skapande julkalendern,
som vi skrev om i septembernumret, börjar ta form. Men
fler personer behövs för att
skapa den första levande julkalendern i Hälleforsnäs!
Harriet Larsson och Kaarin
Bonde Jensen behöver 24 ortsbor, lika många som det finns
luckor i julkalendern, att utföra
varsin uppgift under december.
— Vi hade ett möte i början av
månaden där vi skulle bestämma vilken dag alla medverkande öppnar sina luckor.
Men det kom inte tillräckligt
många till mötet. Vi behöver ytterligare ett tiotal personer, berättar Kaarin.

Alla kan vara med
— Det finns säkert många som
skulle vilja vara med, men tror
inte att de är tillräckligt duktiga
för att kunna vara med. Men det
behöver inte vara något märkvärdigt. Det kan vara något en-

kelt som ett fönster med juldekorationer, där man tänder ljuset på ett givet klockslag.
Huvudsaken är att vi skapar julkalendern tillsammans!
Varje kväll under tiden 1—24
december ska något nytt hända
i Hälleforsnäs. Vid ett givet
klockslag ska en ny lucka öppnas någonstans i byn.
Några av sakerna som utlovas
är en installation med marshaller på en bergknalle, provsmakning av julgodsaker, grammofonmusik, korvgrillning vid
en brasa, sång med mera.
— Alla som vill vara med kan
höra av sig till mig eller Harriet.
Vi behöver vara ännu fler för att
Julkalendern ska bli komplett,
säger Kaarin.
Vi publicerar alla platsangivelser och klockslag i nästa Hälleforsnäs Allehanda, när listan är
fullständig och alla 24 kvällarna
bokade.

Explosion skakade Hälleforsnäs
En högljudd smäll hördes
i stora delar av centrala
Hälleforsnäs i måndags
kväll. Det var möjligen en
bomb av något slag som
skakade husen i samhället.
Det var vid sjutiden på kvällen som många Hälleforsnäsbor hoppade till av en smäll.
Fönstrena skallrade och hus
skakade av smällen. En boende på Skolgatan trodde att
en lastbil hade brakat in i
Konsumbutiken,
någon
annan trodde att bokhyllan i
huset hade ramlat omkull.
Undertecknad hörde också
smällen, min spontana reaktion var att någon försökte

göra inbrott i huset med en
murbräcka eller liknande.
Vid polisens sambandscentral meddelade man att de
inte hade fått in några anmälningar om smällen.
Så vitt vi vet så har inga
vägarbeten eller bergsprängningar utförts i Hälleforsnäs
den dagen.
Det troliga är att någon har
detonerat en bomb någonstans i samhället. Om en värmepanna eller liknande
skulle ha exploderat i någon
av villorna skulle räddningstjänsten ha fått rycka in och
vi skulle vetat om detta.
Jarmo Haapamäki

Jarmo Haapamäki

F

Ta kontakt med Harriet Larsson (t v) eller kaarin Bonde Jensen om du vill
vara med att skapa en levande Julkalender i Hälleforsnäs. Ytterligare ett tiotal personer och luckor behövs för att julkalendern ska bli komplett.
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Insamling av leksaker

Inskickat
Länstrafikbussen

(Spike Raquette)

Jag kliver på denna länstrafikbuss
som börja ta mej söderut nyss.
Med kostym och mina tjugo år
vet jag och känner igen blickarna jag får,
Jag går precis som för länge sen
som i min ungdom upp för trappstegen
men platserna jag satt på då
sitter det ungar på nu
och från längst bak börjar jag förstå
att jag då, nu är du
i nån ofrivilligt, osentimental nostalgi
önskar jag att jag skulle kunna bli
en gång till en av dessa pojkar
som inte vet att man egentligen inte orkar.
Hälleforsnäskväll

Att lära ut empati och människors lika värde är viktigt i förskolan. Inför FN-dagen den 24
oktober uppmanades barnens
vårdnadshavare att samla ihop
leksaker som kommer att skänkas till migrationsbarn i Flen.
Den gyllene regeln ”Du skall
vara mot andra som du vill att

andra skall vara mot dig själv” är
dock ständigt aktuell.
Alla ortsbor kan bidra till insamlingen och komma med leksaker till förskolan, som har
adressen Masmästarvägen 1.
— Det kan kännas skönt att få
dela med sig av saker man kanske ändå inte använder, menar
förskolepersonalen.
Insamlingen pågår fram till slutet av veckan och slutar alltså fredagen den 2 november.
Jarmo Haapamäki

(Spike Raquette)

Några grabbar leker Gran Turismo i sin Peugeot.
En berså står ynklig och grå.
Nån kontakt just nu är nog krånglig att få
men skulle man vilja ha de kl 11 och nått
en regnig natt när man gått ut gå
borde man fråga sej varför man bor i Hälleforsnäs då.
Jag är inte ute efter någon kontakt
de är inget speciellt jag vill ha sagt
så jag filosoferar medan jag promenerar
Flensvägen i lugn takt.
ska ta de lugnt i en månad hade jag tänkt
grabbarna åker förbi igen, men farten har dom sänkt

Spike Raquette studerar konst i Amsterdam men när
han är i Sverige bor han i Hälleforsnäs för hans mormor
har flyttat hit.
— Jag skriver för det mesta, dikter och annat och har
skrivit några relaterade till Hälleforsnäs eller runt
omkring, skriver han i ett mejl som han skickade till redaktionen och hoppades att vi skulle vilja publicera
några av hans dikter, vilket vi gör här.

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

Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
jarmo haaPamäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29
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Förskolan Masmästargården i
Hälleforsnäs samlar in leksaker för att skänka dem till
flyktingbarn i Flen.

Filiokus Fredrik, eller Fredrik eklöv cattani som han egentligen heter, är svensk
mästare i barntrolleri och har gjort succé med sina fyra böcker om trolleri.

Gratis hjulshow för barn
Hälleforsnäs Folkets hus har
tillsammans med riksorganisationen Folkets hus och Parker under flera års tid bjudit
på underhållning för barn. I
fjol bjöds de på en föreställning med Göteborgsduon Allgott & Villgott. I år har turen
kommit till Filiokus Fredrik
från Hallstahammar.
Filiokus Fredrik är frilansande
trollkarl och underhållare. I sina
shower blandar han trolleri, buktaleri, musik och skuggfigurer.
Han har även givit ut av fyra trolleriböcker som tillsammans har
sålt över 40 000 exemplar, är
svensk mästare i barntrolleri och
har medverkat över hundra
gånger på barn-tv.
Filiokus Fredrik har turnérat
som artist i Sveriges folkparker i
över tio års tid och det är inte första gången han står på scenen i
Hälleforsnäs Folkets hus.
— Ja, vi har haft honom här ti-

digare. Vi brukar har honom och
Allgott & Villgott varannat år, berättar Anita Andersson från Folkets husföreningen.
— De är så duktiga, vi vill
gärna ha dem igen, säger hon.
Artisterna förnyar sina shower
hela tiden och dessutom kommer
det nya barn varje år för att se föreställningarna så risken är liten
för att det blir för tjatigt.
Filokus Fredriks Hjulshow
heter årets föreställning, Han har
med sig en höghjuling och en
loopmaskin. Med den spelar han
in ljud och takter tillsammans
med publiken och sin rekvisita.
Förutom detta blir det färgglada trolleritrick, skattjakt och
en helt ny buktalarkompis.
Föreställningen äger rum torsdagen den 29 november klockan
tio. Alla barn och även vuxna
med barnsinnet kvar är inbjudna
till showen, som har fritt inträde.

Skickagärnaintexterochbilderförpubliceringitidningen.Viväljerdocknaturligtvissjälvavadsomkommermed.

Jarmo Haapamäki

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.

Konstgalleriet Hälleforsnäs:
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
tis 30/10 Kaffestund med
högläsning Gjutaren Hälleforsnäs kl 13.30
tor 1/11 OK Tjärnens veteranorientering för deltagare
från Södermanland och Västmanland. Start vid sporthallen
mellan 9.30 och 11.00.

tis 6/11 Syförening träffas i
Kyrkans hus Hnäs kl 14. Nya
medlemmar välkomna! Fika.
tor 8/11 Allträff Kyrkans hus
Hälleforsnäs kl 13.30
sön 11/11 Gudstjänst med
nattvard Hnäs kyrka kl 11
tis 13/11 Kaffestund med högläsning Gjutaren Hälleforsnäs
kl 13.30
ons 14/11 Sopplunch Mellösa
församlingshem kl 12
tor 15/11 Sopplunch Kyrkans
hus Hälleforsnäs kl 12
fre 16/11 Inför helgen på
Gjutaren med sång, musik,
andakt, kaffe kl 15. Arr:
Centrumkyrkan Flen/Hnäs
sön 18/11 Sinnesromässa
Hälleforsnäs kyrka kl 18

tor 1/11 Sopplunch Mellösa
församlingshem kl 12

tis 20/11 Syförening träffas i
Kyrkans hus Hnäs kl 14. Nya
medlemmar välkomna! Fika.

fre 2/11 Andakt Gjutaren Hälleforsnäs kl 15

sön 25/11 Taizémässa Mellösa
kyrka kl 18

lör 3/11 Öppet hus vid kyrkorna i Mellösa och Hälleforsnäs kl 11—16

tis 27/11 Kaffestund med högläsning Gjutaren Hälleforsnäs
kl 13.30

lör 3/11 Minnesgudstjänst i
Mellösa kyrka kl 18. Kyrkokören och Ungdomskören, Cecilia Bingmark (flöjt).

ons 28/11 Sopplunch Mellösa
församlingshem kl 12

sön 4/11 Taizémässa Hälleforsnäs kyrka kl 18. Emma
Karlsson (flöjt)

Vi fick inte många soliga dagar i sommar, och hösten blev inte mycket bättre
den heller. en av de få varma och soliga höstdagarna råkade lyckligtvis sammanfalla med årets Bruksmarknad. ”Vi hade verkligen tur”, konstaterade
marknadsstiftelsens ordförande Lena eklöf efteråt. ”Vi vet inte det exakta
antalet besökare, men efter att ha räknat kassan kan vi konstatera att det blev
nog ett nytt publikrekord. även knallarna verkade supernöjda.”

tor 29/11 Hjulshow för barn
med Filiokus Fredrik, Hälleforsnäs Folkets hus kl 10.
Trolleri, buktaleri, musik och
skuggfigurer. Fri entré

Värmepellets!
BooForssjö gick i konkurs tidigare på hösten men pelletstillverkningen fortsätter nu när Sandåsa Timber har köpt anläggningen.
Hemleverans och avhämtning. Även bulk och värmeloggs.
Återförsäljare av Agrol och BooForssjö pellets
Jarmo Haapamäki, Torsbovägen 7, Hälleforsnäs
Tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Bo tryggt och bra
i Hälleforsnäs!

Vireserverarossföreventuellafelaktigheter,tryckfelellerändringar.HälleforsnäsAllehanda#115•29oktober20127

en sund affär

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

