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Premiär för digital bio i Hälleforsnäs
Det tog två år att lösa finansieringen och alla tekniska problem för att kunna skaffa en ny
digital filmprojektor till Bio
Facklan i Hälleforsnäs. Men
man lyckades, med stor hjälp av
Flens kommun, att övervinna
alla hinder. Den nya anläggningen är nu på plats.
Det blev något av en smygpremiär
för den nya digitala bion i Hälleforsnäs. Söndagen den 18 november visades den nya Twilightfilmen ”Breaking Dawn del 2” på
Facklan, med 34 betalande.
— Det blev ingen premiärfest. All
ny teknik har precis blivit installerat och vi har haft fullt upp med
att se till att allting fungerar, säger
Alexander Weiszhaupt, ordförande i biosektionen inom Folkets
Hus Hälleforsnäs, som numera
driver biograferna i både Hälleforsnäs och Flen.
Kaj Freytag, som visat biofilmer
på Folkets hus i 44 år , höll ett kort
tal i biosalongen minuterna innan
filmen startade och det var den
nya maskinisten Tobias Eriksson
som satt i maskinrummet.

Bättre och billigare
Den stora skillnaden mellan den
gamla och nya tekniken är att man
numera slipper de tunga 35-millimeters filmspolarna, som är dyra

projektorrummet. alexander Weiszhaupt, Tobias Eriksson och kaj Freytag går igenom proceduren en stund
innan den första visningen av digital film i Hälleforsnäs. Tobias Eriksson fick äran att sätta i gång premiärfilmen.
att tillverka och frakta runt.
Varje filmkopia kostar cirka
10 000 kronor att göra och antalet kopior som görs är få. Nu,
när en film kan skickas till biografer i digital form, kan filmer
visas på fler orter samtidigt.
— När vi får filmen är den
lagrad på en flyttbar hårddisk.Vi kopierar över filmen
till vårt system och med en
kodnyckel kan vi låsa upp filmen på visningdagen, berättar
Alexander Weiszhaupt.
När det är gjort kan man
skicka hårddisken vidare till
nästa biograf. Den stora hårddisken på filmprojektorn rym-

mer minst ett par dussin långfilmer.
— I framtiden kan man säkert ladda ned filmerna på ett
säkert sätt via Internet eller på
något annat sätt så att man
slipper att hantera hårddiskar.

Mäktig ljudanläggning
Förutom den nya projektorn,
har ett helt nytt bioljudsystem
med 12 högtalare installerats
till Folkets hus. En ny bioduk
finns också på inköpslistan,
men den har inte kommit än.
Kvalitetsmässigt är den digitala filmen i högupplöst format
bättre jämfört med den gamla

hederliga biofilmen. Upplösningen är högre.
Utrustningen som installerats
på Folkets hus har kostat
hundratusentals kronor och
ägs av Flens kommun. Folkets
husföreningen betalar betalar
hyra för anläggningen.
Nästa film, ”Hypnotisören”
med Mikael Persbrandt i huvudrollen, visas redan söndagen den 2 december.
Sagabiografen i Flen har nypremiär den 12 december med
Peter Jacksons nya film ”The
Hobbit”.
Jarmo Haapamäki

Tre julmarknader
inom åtta dagar
Lördagen den 1 december
anordnas en julmarknad ungefär samtidigt på Mellösagården i Mellösa och på
Bruket i Hälleforsnäs.
Marknaden i Hälleforsnäs,
som börjar redan vid elvatiden är en ny tradition och anordnas för första gången i
Kolhuset. Konstnärerna på
Bruket visar upp sina ateljér
under den traditionella julmarknaden med glögg och
pepparkakor, brända mandlar och hantverk som säljs av
knallar. Jultomten tar emot
önskelistor.
Ett par timmar senare öppnas dörrarna till Mellösagården, där ortens julmarknad
äger rum. Fiskdamm, kaffe
och saft och en mängd hantverk finns att köpa. Bokens
Stad i Mellösa deltar i julmarknaden med ett dignande julklappsbord, lotterier och hembakade lyckobullar.
Jultomten från Bokens Stad
ger bokgåvor till små och
stora från Antikvariat Bokstaden och Barnbokstaden.
En andra julmarknad anordnas i Hälleforsnäs den 9
december. Som vanligt anordnas en traditionell julmarknad på Hälleforsnäs
Folkets hus med lotterier,
knallar, hantverk, Lucia,
kaffe samt korv med bröd.
Färgklickarna ställer ut sin
konst och Bruksvävarna, biblioteket, snickarcirkeln håller
öppet hus.

Nya busstider från och med 9 december
Busstidtabellen mellan Flen
och Hälleforsnäs uppdateras
den 9 december. Turerna på
morgonen ska passa bättre
med tågtiderna för vidare
färd mot Stockholm och
många tider ändras så att
man får exakt en timme mellan de flesta avgångarna.
Så fort Länsstyrelsen offentliggjorde de nya tidtabellerna så
startade en diskussion på facebook där några föräldrar och
ungdomar beklagade att den
nya tidtabeller gjorde att
många eleverna behövde
vakna upp ännu tidigare på
morgonen för att hinna till skolan.
— Länstrafiken har reviderat
många tidtabeller i länet, inte
bara den mellan Flen och Hälleforsnäs. Man försöker få alla
pusselbitarna att passa ihop,
men det är i praktiken omöjligt
att göra så att alla blir nöjda,
säger Matthias Pfeil, planeringssekreterare på Flens kommun.
Han poängterar att det är
Länsstrafiken som har gjort
ändringarna, men kan ändå
upplysa om att de främsta anledningarna till revideringen
är att få en jämnare tidtabell
med lika lång tid mellan avgångarna och att anpassa busstiderna bättre med tågtrafiken.
— Anledningen är att turen
nu kommer till Flens järnvägsstation lagom till Stockholmståget, som avgår kvart över
åtta.
Morgonbussarna från Hälleforsnäs och Mellösa anländer
till Flens järnvägsstation 6:03,

Den nya tidtabellen. De flesta avgångarna avgår exakt en timme mellan varandra efter revideringen. Lättare att komma ihåg, men som alltid finns det även missnöjda resenärer. Några av avgångarna är även
bättre anpassade till tågtidtabellen..
7:03, 7:33 8:03 och 9:03. Tågen
mot Stockholm avgår 6:15,
7:15, 8:15 och 9:13.
Bussen som avgår från Hälleforsnäs 07:05 och plockar upp
flera passagerare från Mellösa
07:17 används av många elever
som går i skola i Katrineholm.
Den avgången finns oförändrad kvar.

Tidigarelagd skoltur
Ändringen som förmodligen
berör flest resenärer är tidigareläggningen av skolturen som
i dag anländer till Flen 08:22.
Den tidigareläggs med 19 minuter.
Inte så mycket att bråka om,
men varje minut på morgonen
kan kännas värdefull för en

morgontrött skolelev.
Många grundskoleelever i
Hälleforsnäs och Mellösa går i
musikskolan i Flen och de
flesta av dem måste ta bussen
som avgår 07:05 från Hälleforsnäs för att hinna till skolan
i Flen klockan åtta.
— Som sagt, det är svårt att
skapa tidtabeller som passar
perfekt för alla resenärer, men
vi tar gärna emot synpunkter
och försöker ta hänsyn till
olika aspekter när tidtabellen
revideras i framtiden, säger
Matthias Pfeil.
De nya tidtabellerna kan man
ladda ned på Länstrafikens
hemsida www.lanstrafiken.se.
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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För få besökare — kyrkan i Hälleforsnäs stängs
Kyrkofullmäktige har beslutat att kallställa Hälleforsnäs
kyrka, det vill säga stänga
den tills vidare. Församlingen har inte längre råd att
värma upp den stora byggnaden, när antalet kyrkobesökare blir allt färre.
— Vi vill lägga pengarna på
verksamheten i stället, säger
kyrkofullmäktiges ordförande
Britt-Marie Parling.
— Det gör ont i hjärtat när
man måste ta ett sådant beslut,
men vi har inget annat val.
Britt-Marie Parling berättar att
man en gång tidigare stängt
kyrkan under den kalla årstiden. Under tiden höll man
gudstjänsterna i Mellösa kyrka.
— Den gången stängde man
inte av värmen helt som man
gör nu. Tyvärr så tror jag att när
vi stänger kyrkan nu så kommer den förmodligen inte
kunna tas i bruk igen.

Församlingen minskar
Antalet medlemmar i Svenska
kyrkan minskar och det är inte
många som besöker en vanlig
gudstjänst. Det är fler som kommer när barn uppträder i kyrkan, men det totala antalet
kyrkobesökare är inte tillräckligt stort för att man skulle
kunna ha kyrkan kvar.
— Situationen skulle vara en
annan om alla Hälleforsnäsbor
skulle gå i kyrkan och skulle
vilja ha sin kyrka kvar. Men
verkligheten är tyvärr en
annan, säger Britt-Marie.

Slut på en epok. Hälleforsnäs kyrka byggdes 1966 med gemensamma krafter och inreddes med donationer från lokala företag och godsägare. Församlingen har inte längre råd att hålla den uppvärmd på vintrarna och kyrkan stängs
tills vidare, sannolikt för gott. ”Det behövs nog ett mirakulöst väckelse i Hälleforsnäs för att kunna vända på det.”
I Mellösa församling håller
man gudstjänsterna varannan
söndag i Hälleforsnäs och varannan söndag i Mellösa. Så
kommer det att bli även i fortsättningen. Men gudstjänsterna
kommer att flyttas från Hälleforsnäs kyrka till Kyrkans hus,
som delvis byggs om för att inhysa en gudstjänstlokal.

Verksamheten fortsätter
— En öppen spis ska rivas
bort för att skapa mer utrymme.
Det kan ta några veckor innan
ombyggnationen är genomförd,
men det kan bli väldigt fint i de
nya lokalerna, säger BrittMarie.
— Vår verksamhet kommer

inte att bli lidande på grund av
flytten, vi bara flyttar till
mindre lokaler. Det är naturligtvis tråkigt att vi måste överge
den fina kyrkan, men vi är inte
ensamma on det.
Många kyrkor har stängts i
Sverige av ekonomiska skäl. En
kyrka i Eskilstuna är till salu,
men någon försäljning av Hälleforsnäs kyrka är inte aktuell.
— Den ligger ju mitt i en kyrkogård. Vi kan inte sälja kyrkan
till vem som helst. Vi vet inte än
vad som kommer att hända
med byggnaden, att riva byggnaden är dyrt det med.
Jarmo Haapamäki

Donationer och auktioner gjorde kyrkbygget möjligt
Hälleforsnäs kyrka invigdes
den 13 mars 1966 av biskopen Gösta Lundström.
— Det måste nog ha varit
bland de sista kyrkorna som
byggts i Sverige. Många var
inte så kyrkliga av sig i Hälleforsnäs och de få som kämpade
för att få en egen kyrka i Hälleforsnäs jobbade i motvind,
minns Tage Claeson från Mellösa.
Han berättar att det var något
av en strid mellan olika grupperingar. Många tyckte att det

inte var så viktigt att få en kyrka
i Hälleforsnäs, däremot kämpade man hårt för få ett Folkets
hus. Men efter att Folkets hus
byggts 1964, kunde man väl
bygga en kyrka också.
Rektorn Oskar J. Enroth kämpade aktivt för att få en egen
kyrka i Hälleforsnäs och den
kyrkliga syföreningen i Hälleforsnäs höll flera auktioner och
samlade på det sättet ihop
medel för kyrkbygget. Det var
Mellösa församling som bekostade bygget, men inte helt av
egen kraft. Marken som kyrkan

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

byggdes på skänktes av AB
Järnförädling, likaså de två
kyrkklockorna, som gjöts här i
Hälleforsnäs.
Gjutningen av klockorna och
även invigningen av kyrkan,
finns förevigade på film.
Virket till klockstapeln skänktes av Kaj och Maj Ericsson i
Flenmo, altartavlan var en gåva
av Bertil och Elly Erlandson och
vaserna en gåva av Hildur
Karlsson. Dopskålen skänktes
av rektor Oskar J Enroths familj.

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):
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 skickas in via
samma bankgironummer.
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 28 januari 2013.
Allt material för publicering
i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in
senast måndagen den
21 januari 2013.
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.

Jarmo Haapamäki
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i sista stund före tidningens pressläggning lyckades kaarin Bonde
Jensen och Harriet Larsson fylla hela
julkalendern med olika uppträdanden och händelser. många av ortens
företagare och föreningar deltar i
den levande julkalendern, som förhoppningsvis kan bli ett återkommande event, som livar upp
vardagen under den mörka årstiden.

Stipendier till kulturarbetare i Mellösa
och Hälleforsnäs
Nu är det klart vilka som ska
få årets kultur-, idrotts- och
ledarstipendier i Flens kommun.
Årets kulturstipendium går
till Hälleforsnäsbon Jouko
Pajulampi för hans arbete
med sin bok "En resa i tiden"
om Brukets 351-åriga historia
1659—2010. Vi skrev om
Jouko och hans bok i septembernumret av Hälleforsnäs
Allehanda.
Ledarstipendiet delas ut till
Anne och Janne Öster, Mellösa, för deras stora engagemanget i Fridals kulturförening.
Det särskilda stipendiet
Ung ledare tilldelas Lovisa
Lundblad, Dunkers IF och
Idrottsstipendiet får ryttartjejen Lina Dolk i Sparreholm.
Stipendierna på 7 000 kr
var delas ut ”vid lämpligt
tillfälle” under det kommande året.

Lyckad insamling
av leksaker
Flera stora säckar med leksaker kan skänkas till flyktingbarn efter Masmästargårdens förskolans insamling. Många föräldrar och
barn var givmilda och bidrog
med gåvor.
Bland Hälleforsnäs Allehandas läsare som läst om insamlingen utmärktes en före
detta leksakshandlare, som
kom med stora kassar med
helt nya leksaker till förskolan.

ör
Ring f

!

offert

Tjugofyra luckor ska öppnas på olika
platser i Hälleforsnäs. Vi kan naturligtvis inte avslöja vad som döljer sig
bakom luckorna, men vi kan berätta
när och var de öppnas.

Levande julkalender i Hälleforsnäs
Lucka 1
Bruket lör 1/12 kl 11—17
Julmarknad, konstnärerna på
Bruket har öppna ateljéer

Lucka 9
Folkets hus sön 9/12 kl 11—16
Julmarknad på Folkets hus,
vävarna har öppet hus

Lucka 17
Bruket, Kolhusets trappa
mån 17/12 kl 18
(Unga Kolhuset)

Lucka 2
Bruket sön 2/12 kl 16
Gränden vid dörren in till f.d.
gjuteriets/Brukets kontor
(Gunnar Carl Nilsson)

Lucka 10
Storgatan 16 mån 10/12 kl 18
(Hälleforsnäs tandhälsovård)

Lucka 18
Ölmstorpsvägen 3D, parkering
vid Pax infart tis 18/12 kl 18
(alla boende i radhuset)

Lucka 3
Bruket mån 3/12 kl 18
Torget utanför Lager 157
(Kaarin Bonde Jensen)
Lucka 4
Bruket tis 4/12 kl 18
Torget utanför Lager 157
(Kaarin Bonde Jensen)

Lucka 11
Bruket, Tapetserarverkstad i
gränden tis 11/12 kl 18
(Martina Eberholm Haglund)
Lucka 12
Bergsvägen 5 ons 12/12 kl 18
(Gun-Britt och Ante Öhlin)
Lucka 13
Lucia på Bruket tor 13/12 kl
17.30 och 19 (förköp)

Lucka 5
Bruket, Kolhusets trappa
ons 5/12 kl 18
(Kolhusteatern)

Lucka 14
Tjärtippen, Abine Noijs park fre
14/12 kl 18
(Hälleforsnäs SAK)

Lucka 6
Celsings Allé 13 tor 6/12 kl 18
(Coop Konsum)

Lucka 15
Risinge (vid Tallsjörakan)
lör 15/12 kl 16
Tag med korv för grillning, vid
dåligt väder inomhus
(Stig-Åke och Ingalill Nilsson)

Lucka 7
Kilgatan 7 fre 7/12 kl 18
(Maud Larsson)
Lucka 8
Malmvägen 15 lör 8/12 kl 16
(Mats Sylwan och Bitte Jarl)

Lucka 16
Bruket, parkering framför
Kolhuset sön 16/12 kl 16
(Kaarin och Gunnar Carl)

Lucka 19
Celsings Allé 19 ons 19/12 kl 18
(Gun Andersson och Ingrid
Svensson)
Lucka 20
Bruket tor 20/12 kl 18
Torget utanför Lager 157
(Kaarin Bonde Jensen)
Lucka 21
Kilgatan 6 fre 21/12 kl 18
(Birgitta Jansson)
Lucka 22
Malmvägen 11 lör 22/12 kl 16
(Harriet Larsson)
Lucka 23
Bruket sön 23/12 kl 16
Torget utanför Lager 157
(Julsångare på byn)
Lucka 24
Kyrkan i Hälleforsnäs
mån 24/12 kl 13.30
Lite aktivitet i Julens anda

• 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
4
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Mellösa IF behöver hjälp
Många ideella föreningar
kämpar för sin överlevnad, så
även Mellösa IF. Den 78-åriga
idrottsföreningen behöver få
in nya krafter i styrelsen och
även nya idrotter och aktiviteter för att kunna överleva.
Föreningen kallar till ett krismöte på Hagängen.
Flygblad där man berättar om
föreningens tillstånd och ber om
hjälp från ortsborna har delats
ut i centrala Mellösa och landsbygden.
Föreningen behöver få in nya
krafter i styrelsen och även nya
idrotter/aktiviteter.
”Hjälp Mellösa IF att bevara
Hagängen så att inte huset och
gräsplanen förfaller” skriver
man i utskicket och fortsätter:
”Vi som nu sitter i styrelsen
tror med bestämdhet att vår 78åriga förening fyller en viktig
funktion i samhället, trots att vi
just nu inte har någon idrottslig
verksamhet. Vi vet ju alla hur
viktigt det är med motion och
samtidigt få uppleva glädjen
med kamratskapet i ett lag.”
Hagängens idrottsplats finns
på mark som ägs av Flens kommun och idrottsföreningen får
driftbidrag för att driva anlägg-

ningen.
Idrottsplatsen anlades på kommunens mark i början av 1950talet och i etapper har
Mellösaborna byggt ett stort
klubbhus med kommunalt vatten, bastu, omklänningsrum,
kontor och samlingslokal på
Hagängen.

Anrik förening
Mellösa IF har varit känd som
en framgångsrik förening inom
bland annat skidor, bordstennis
och fotboll. Under åren har föreningen anordnat en mängd
olika aktiviteter. I fjol gick starten på det anrika Harpsundslopp för 40:e gången
på
Hagängen.
I år har Mellösa IF inga aktiviteter. Till och med Harpsundsloppet sälldes in i år.
Idrottsföreningen har i dess
nuvarande form funnits till
sedan 1934, men dess historia
sträcker sig till ännu längre. Tyvärr så är föreningens tidigare
historia dåligt dokumenterat.
Tidigare hade föreningen en
idrottsplats i närheten av Kyrkskolan på 1940-talet och innan
dess fanns idrottsplatsen vid
Eriksberg utmed Stavsvägen.
— Vi hoppas att det finns ett

Fotbollasavslutning på Hagängens ip 2004. mellösa iF har under decennier
kunnat stoltsera med en mängd idrottsliga aktiviteter. Nu söker föreningen
nytt folk för att kunna hålla föreningen vid liv. Foto: partik park
engagemang i bygden som både
har intresse och idéer hur Mellösa IF ska kunna leva vidare,
skriver styrelsen och hoppas på
ett stort engagemang och stor

uppslutning på mötet på Hagängen, som äger rum nu på
onsdag, den 28 november
klockan 17.
Jarmo Haapamäki

F

Bo tryggt och bra
i Hälleforsnäs!
Hälleforsnäs Allehanda #116 • 26 november 2012

5

Fortfarande ingen ortsskylt
I septembernumret skrev vi
om avsaknaden av en skylt
vid järnvägsperrongen som
skulle informera resenärerna om att de har kommit
till Hälleforsnäs. Det är Trafikverkets uppgift att se till
att en sådan skylt finns.
Efter ett par telefonsamtal
fick vi veta att en sådan
skylt skulle beställas omgående och den skulle sättas
upp på stationsområdet
inom kort.
Vi väntar fortfarande.
Ett och ett halvt år efter att
stationsbyggnaden
revs

kan vi konstatera att någon
ortsskylt fortfarande inte
har kommit upp.
Vad hände med den
gamla skylten som satt på
stationsväggen? Den finns i
förvar hos modelljärnvägsföreningen EMJK i Eskilstuna. Föreningen fick
tillstånd av Trafikverkets
projektledare att ta tillvara
skylten i samband med att
stationshuset revs sommaren 2011. Föreningen har
även stationsskylten från
Hållsta i sin ägo.
Jarmo Haapamäki

• Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
• inspelningsstUdio
jarmo haapamäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Julklappstips: Presentkort på RidsportsHörnan!

RidsportsHörnan
Hälleforsnäs
EN NY BUTIK I HÄLLEFORSNÄS
Smygpremiär/extra öppet före jul:
P sön 16/12 kl 10—16
P sön 23/12 kl 10—16
KAFFEBORD, GLÖGG OCH PEPPARKAKOR
ÖPPNINGSERBJUDANDEN M.M.
VÄLKOMMEN IN!

Storgatan 9, Hälleforsnäs
tel. 073-571 09 92
Öppet 6 dagar i veckan fr.o.m. 2013-01-07
6

ridsportshörnan. än så länge finns det gott om plats i butiken, men den kommer att fyllas på till bredden inför premiären den 16 december, lovar den nyblivna egenföretagaren Jimmy andersson.

Ny butik öppnar i Hälleforsnäs
En ny butik öppnas i Hälleforsnäs inom kort. Hälleforsnäsbon Jimmy Andersson ska
tillsammans med en anställd
börja sälja specialutrustning
inom hästsport i före detta
bankhuset.
— Jag har länge tänkt att öppna
en liknande butik i Hälleforsnäs.
Det finns många utövare av ridsport i trakterna runtomkring
och Hälleforsnäs ligger geografiskt ganska bra till, menar han.
Jimmy Andersson har ingen tidigare erfarenhet av att driva ett
eget företag men kan en hel del
om hästsporten.
— Jag jobbar heltid som lastbilschaufför men jag har tävlat i ridsport tidigare och har även ägt
hästar. Jag tävlar inte längre men
intresset till sporten finns kvar.

Jobbar kvar som chaufför
Eftersom Jimmy kommer att ha
kvar sitt jobb som lastbilschaufför kan han inte jobba i butiken
varje dag. Tack vare anställningsstöd kan han anställa en person
som butikspersonal.
— Jag blev erbjuden att få köpa
ett komplett butikslager med
ridsportsprylar från en konkursdrabbad butik i Stockholm. Tidpunkten kändes rätt så jag
bestämde mig för att slå till.
Jimmy planerar att hålla butiken öppen sex dagar i veckan
från och med den 7 januari, men
för att hinna sälja något inför
julen håller han extra öppet söndagen den 16 och söndagen den
23 december.
— Alla är välkomna att kika in
då, ta del av öppningserbjudan-

den eller bara för att smaka på
lite kaffe eller glögg, säger Jimmy.
I skrivande stund är butikslokalen, en före detta skoaffär och
blomsterhandel, nästan tom och
saknar all inredning, men Jimmy
kommer inte att få några problem att fylla lokalen med varor.
— Det kommer att bli lite körigt
att hinna klart till den 16 december, men hela släkten har lovat att
hjälpa till så det ska nog gå bra,
skrattar han.
Jimmy berättar att han har dels
köpt konkurslagret med nya
varor, dels har han börjat köpa in
även begagnade varor till butiken.

Lägre prisnivå
— Det handlar i regel om relativt dyra varor så jag ska ha en
begagnathörna i butiken. Det gör
att jag kan även ta in byte och
köpa in begagnade varor från
kunder, förutsatt att de är i gott
skick.
— Vi säljer utrustning för ryttare och häst, mest för fritidsryttare. Vi vill hålla en vettig
prisnivå och därmed välja bort
de allra dyraste märkena. Det går
att komma mycket billigare
undan och ändå erhålla hög kvalitet, menar Jimmy.
Han tror på sin affärsidé och ser
inte det som något problem att
Hälleforsnäs är en liten ort.
— Det finns andra liknande butiker som ligger ute på landet
som det går bra för. Det handlar
om en specialbutik vars kunder
vet vad de vill ha.

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

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.

kl 18. Pytte-, barn- och ungdomskören, barngrupper
sön 9/12 Gudstjänst med
nattvard Hnäs kyrka kl 11
tis 11/12 Kaffestund med
högläsning Gjutaren
Hälleforsnäs kl 13.30

Konstgalleriet Hälleforsnäs:
1/12 2012—13/1 2013
Grafiska blad från Grafiska
Sällskapet

ons 12/12 De vackraste julsångerna (finskspråkig)
Kyrkans hus Hnäs kl 18

tis 27/11 Kaffestund med högläsning Gjutaren Hnäs kl 13.30

tor 13/12 Bruksskolans och
Hälleforsnäs Lucia 2012
Kolhuset kl 17.30 och 19.00
Biljetter: Coop Konsum

ons 28/11 Sopplunch Mellösa
församlingshem kl 12
ons 28/11 Stormöte på Hagängens IP i Mellösa för att få fart
på Mellösa IF igen kl 17
tor 29/11 Hjulshow för barn
med Filiokus Fredrik Hälleforsnäs Folkets hus kl 10.
Trolleri, buktaleri, musik och
skuggfigurer. Fri entré
lör 1/12 Julmarknad på Kolhuset, Bruket i Hnäs kl 11—17
Knallar, tomte, ponnyridning och
fackeltåg, Jultomte
lör 1/12 Julmarknad Mellösagården kl 13—16
Fiskdamm, hantverk, kaffe,
glögg. Bokklappar och Jullotterier (Bokens Stad i Mellösa).
Pytte-, barn- och ungdomskör
upptr.äder kl 15
sön 2/12 Film ”Hypnotisören”
Bio Facklan Hnäs F-hus kl 18
ons 5/12 Sopplunch Mellösa
församlingshem kl 12
fre 7/12 Andakt Gjutaren Hälleforsnäs kl 15
sön 9/12 Julmarknad Hälleforsnäs Folkets hus kl 10—14
Hantverksknallar, lotterier,
Färgklickarnas utställning, andelsförsäljning. Bibliotek och
studiecirklar håller öppet hus.
sön 9/12 Lucia Mellösa kyrka

lör 15/12 Jullunch Kyrkans
hus Hälleforsnäs kl 15
sön 16/12 Taizémässa
Mellösa kyrka kl 18
fre 21/12 Inför helgen
Gjutaren med sång, musik,
andakt, kaffe kl 15
sön 23/12 Gudstjänst med
nattvard Hnäs kyrka kl 11
sön 23/12 Julkonsert
Mellösa kyrka kl 18
Kyrkokör, ungdomskör, olika
instrumentalister
mån 24/12 Samling vid
krubban Mellösa kyrka kl 11
Pytte-, barn- och ungdomskör
mån 24/12 Julnattsmässa
Hälleforsnäs kyrka kl 23
Lena Karlsson, Sofia
Björklind, Örjan Edman

Huset ska
nu rivas
Flerfamiljshuset
Grönviksvägen 6 i
Hälleforsnäs har
varit en skamfläck i
Hälleforsnäs i månader. En påbörjad
rivningen avstannade plötsligt och
det tomma husskalet utan fönster och
garageport
har
lockat barn till farliga lekar.
— Jag har sett
huset och så får det
inte vara. Vi ska
omgående
spika
upp skivor för dörrar och sätta upp ett
kravallstaket runt
huset, säger Roger
Andersson på Flens
kommuns tekniska
kontor.
— Jag vet inte varför rivningen avstannade tidigare
men
anbudsgivning blir klar snart
och jag tror att rivningen är i gång
igen redan före jul.
Jarmo Haapamäki

Så här får det inte se ut. men nu ska området säkras
och rivningen ta fart, lovar roger andersson.
Priserna gäller t.o.m. 31/12

200:(ord. 240:-)
Herr- och damklippning

150:(ord. 200:-)
Pensionärsklippning

650:(ord. 750:-)
Klippning, färg,
slingor

Nada

VÄLKOMNA!
DROP-IN OCH TIDSBESTÄLLNING

SÖDRA KUNGSGATAN 8, FLEN
0157-105 40, 073-971 77 03

✁ Klipp ut och ta med kupongen!

tis 25/12 Julotta Mellösa
kyrka kl 6. Kyrkokör
tis 25/12 Finskspråkig julotta
Hälleforsnäs kyrka kl 8
ons 26/12 Gudstjänst med
nattvard Hnäs kyrka kl 11
sön 30/12 Gudstjänst med
nattvard Hnäs kyrka kl 11
mån 31/12 Nyårskonsert
Mellösa kyrka kl 12.30
”Som i en dröm” Biopremiär

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 48
26/11 — 2/12 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, Sebban, Johanna

