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Mirre Söderlund Svensson har publicerat sin debutroman ”Till var och en det den förtjänar”. Hon skriver under författarnamnet Mirre MCSS.

Mirre uppfyllde sin dröm — skrev en roman
Mirre hade alltid drömt om att skriva en
bok. I början av december började hon
skriva och redan nu kan den köpas på
Bokus, Adlibris och Cdon. ”Om den är
bra? – Det är klart jag tycker den är bra.
Det är som att fråga om ens barn är gulligt!”
När vi senast intervjuade Mirre 2007 bodde
hon i Hälleforsnäs, jobbade som IT-konsult,
tränade ett innebandylag, körde motorcykel,
skötte en hemsida ämnad för motorcyklande tjejer och mycket annat.
Tyvärr så lämnade hon Hälleforsnäs ett par
år senare. Hon flyttade till Eskilstuna, där
hon arbetade.
— Hälleforsnäs var en perfekt ort för mina
barn att växa upp i och jag trivdes där, men
efter 17 år tyckte jag att det var dags att gå
vidare.
— Det blev ett jäkla åkande mellan Hälleforsnäs och Eskilstuna, helt enkelt.
I Eskilstuna, där hon bland annat ledde ett
antal studiecirklar inom IT, träffade hon sin
nuvarande man Peter. Paret bosatte sig i
Stockholm, där de bodde fram till 2013,
innan de flyttade till Ekolsund, en liten ort
mellan Enköping och Bålsta.

Förverkligade en gammal dröm
Vid slutet av förra året tog Mirre tjänstledigt
på halvtid för att plugga till teknikinformatör. Det ledde till att hon började skriva sin
bok. När hon väl hade börjat gick det undan.

— Jag skrev mellan 2 000 och 3 000 ord
om dagen. Jag började den 7 december och
fyra veckor senare var jag klar. Orden bara
bubblade ur mig, berättar Mirre.
Efter att ett flertal vänner och bekanta hade
korrläst det färdiga resultet var det bara att
publicera boken.
— Jag fick skriva om lite, rätta till logiska
luckor och förenkla några tekniska termer.
Det är nyttigt att låta andra läsa igenom det
man har skrivit innan boken går till tryck.

Böcker på beställning
Som okänd författare är det väldigt svårt att
få sin bok publicerad genom någon av de
etablerade bokförlagen. Mirre försökte inte
ens, utan gav ut den själv via Books on Demand. Företaget erbjuder bokutgivning och
distribution åt alla som vill bli publicerade.
Boken trycks inte i någon bestämd upplaga,
utan fler böcker trycks allt eftersom det finns
efterfrågan.
— I princip printar de ut en bok varje gång
någon beställer den från Bokus eller Adlibris, berättar Mirre.
— Boken går att köpa via de stora nätbokhandlarna och även beställas hem till en
vanlig bokhandel. Dessutom kommer jag ha
ett litet lager böcker hemma så att man kan
köpa den direkt från mig.
Mirre har publicerat boken under pseudonymen Mirre MCSS.
— Efter att jag gifte mig med Peter tog jag
även hans efternamn. Mitt fullständiga

namn är Mirre Mirjam Christina Söderlund
Svensson. MCSS är alltså en förkortning av
resten av mitt namn.

Stina, motorcyklande IT-tjej
Mirre, som hon ”alltid” har kallats, vill inte
berätta för mycket om vad som händer i
boken. Bokens huvudperson, Support-Stina,
är en medelålders IT-tekniker. Hon är gift,
har vuxna barn och kör motorcykel.
— Ja, det finns en hel del mig själv i bokens
Stina. Det händer mycket oväntade saker i
boken men jag vill inte avslöja för mycket
för att inte förstöra för läsarna. Det finns fart,
det finns humor, det finns spänning. Jag har
skrivit en bok som jag skulle vilja läsa själv.
— Jag har alltid drömt om att skriva en bok
och jag är jättenöjd med resultatet. Jag inbillar mig inte att kunna leva på att skriva böcker, det är väldigt få förunnat i Sverige. Må
vara att jag säljer bara ett fåtal böcker, men
det är inte det viktiga. Det som är viktigt att
jag har gjort det, jag har förverkligat min
dröm!
Mirre sprudlar av energi och har många
bollar i luften, precis som hon gjorde när vi
intervjuade henne för över sju år sedan. Hon
blickar redan framåt och tänker på sin nästa
bok.
— Nej, jag tänker inte nöja mig med en bok
när jag väl kommit igång. Jag har redan skrivit klart en tredjedel på min nästa bok.
JarMo HaapaMäki

Bäverdammen i Bruksån revs av kommunen
I tisdags rev kommunen fördämningen
som bävrar hade byggt i Bruksån bakom
fastigheten Centralgården, där bland
annat den lokala pizzerian finns. Risken
var att huvudledningarna för vatten och
avlopp kunde skadas. Efter rivningen
beslutades det att bävrarna ska jagas.
Bäverdammen var 1,6 meter hög och blockerade Bruksån nästan helt. Vattnet som
normalt rinner i ån hade runnit över sina
banker, skapat en ny åfåra och skapat en
mindre sjö i området. Vatten- och avloppsrör som leder rakt igenom området riskerade att ta skada i den vattensjuka marken.
— Vi har haft problem med bäverdammar
i Malmköping men vi har inte tidigare behövt riva någon fördämning i Hälleforsnäs.
Nu var vi tvungna att agera innan huvudledningarna tog skada, berättar Roger Andersson, chef på Tekniska kontoret i Flens
kommun.
Bävrarna har fällt och gnagt på minst ett
30-tal träd i närheten av fördämningen.
Dessa träd har kommunen, som äger mar-

ken, nu avverkat och forslat bort.
— Det handlar inte om ett område som
Hälleforsnäsbor brukar vistas i, men vi vill
inte ta den risken att ett träd faller på någon
förbipasserande, menar Roger Andersson.
— Men för att få riva själva fördämningen
måste vi ha ett tillstånd från Länsstyrelsen.
Jag skickade in ansökan i torsdags och hoppas på en snabb behandling. Det blir nästan
omöjligt att komma till fördämningen med
en grävmaskin om tjälen hinner tina upp
innan tillståndet beviljas.

Matförrådet förstörs
Att riva en en bäverfördämning på vintern
kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Bävrarna har under sommaren och hösten samlat på sig ett vinterförråd av mat i
anslutning till sin hydda och man kan ställa
till det för bäverfamiljen om man stör hyddan eller vinterförrådet.
— Det är inte ovanligt att bävrarna kan
ställa till det, som i det här fallet. Mellan maj
och augusti behöver man inte ens söka tillstånd för att riva bäverfördämningar. Vi re-

Den 1,6 höga fördämningen i Bruksån hade orsakat översvämning i sänkan
bakom pizzerian. Huvudledningarna på vatten och avlopp är nedgrävda i marken
där och för att inte ledningarna skulle ta skada behövde bäverdammen rivas.

kommenderar att man river fördämningen
under sommaren, då stör man bävrarnas
familjgrupp minst, säger Helena Söderlund
på Länsstyrelsens viltförvaltning.
— Om det finns starka skäl att man måste
genomföra rivningen under vintern, kan vi
ge tillstånd till detta. Där vi tror att bäverfamiljen riskerar att bli lidande, kan vi ålägga
att man utför jakt på bävrarna innan fördämningen rivs. Det vill säga att den som
söker tillstånd att få riva fördämningen ser
till att bävrarna avlivas innan rivningen
sker så att djuren slipper svälta till döds.

Inte en hotad art
Antalet bävrar har ökat under de senaste
åren. ”I dag uppfattar vi inte bävern som en
hotad art och kan kosta på oss att skjuta bort
en koloni om den stör våra anspråk för mycket”, skrev Världsnaturfonden i en rapport
om bävern för två år sedan.
I detta fall gjorde man den bedömningen
att bävrarna skulle jagas, det vill säga skjutas till döds.
JarMo HaapaMäki

Bävrarnas hydda en bit uppströms. När vattennivån sjönk så pass mycket att ingången till bävrarnas boplats blev exponerad, beslöts det att bävrarna skulle
jagas.
FoTo: JarMo HaapaMäki
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Den gamla banvallen blir gång- och cykelbana
För cirka hundra år sedan byggdes ett sidospår från järnvägsstationen till järnbruket. Små lokomotiv drog vagnar med
färdiga gjutgods från Bruket och råmaterial till Bruket längs banan. För cirka
25 år sedan slutade man använda spåret,
och efter en tid monterades rälsen bort.
Kvar blev en banvall, som under många
år använts av ortsborna som en ”fattigmans” gång- och cykelbana.
Nu ska den bli en gång- och cykelbana, på
riktigt. Roger Andersson, chef på Tekniska
kontoret i Flens kommun, berättar att man
börjar iordningställa banvallen under våren.

På sina ställen har banvallen, som ligger lite
undangömd, delvis vuxit igen när den inte

roger andersson.

FoTo: JarMo HaapaMäki

hållits ren från buskar och sly.
— Jag kan inte lova exakt när vi blir färdiga, det tar den tid det tar. Men vi börjar
redan inom några veckor, säger Roger Andersson.
Gång- och cykelleden ska beläggas med
stenmjöl, precis som man gjort med promenadsstråket vid Bruksdammen. Stråket mellan gamla Folkets park och Edströmsvallen
byggdes för ett par år sedan. Nu ska alltså
resten av den gamla banvallen göras i ordning och stråket förlängas ända till stationen, runt Edströmsvallen, intill Lilla
Bangatan, Alpnäsvägen och Centralvägen.
JarMo HaapaMäki

Två blir friställda när brombackstillverkningen flyttas utomlands
AnVa Tubes & Components AB (tidigare
Tuna Stålrör AB) har förlorat en större
kund och detta påverkar produtionen i
företagets avdelning på Bruket i Hälleforsnäs. Monteringslinjen, där man i 15
års tid har svarvat och monterat bromsbackar till lastbilar, försvinner och de
två personerna som jobbar på linjen har
blivit varslade om uppsägning.
— Vi har varit fler som jobbat på linjen ti-

digare. I början körde vi i treskift, i dag är
det bara två personer som jobbar dagtid,
säger företagets produktions- och ekonomichef Markus Gunnerfjäll.
Han berättar att det inte har kommit som
någon överraskning att monteringen av
bromsbackar försvinner från Hälleforsnäs.
— Från början var det meningen att vi
bara skulle köra i fem år, det blev till slut
femton år. Vi har jobbat hårt under det senaste året för att förlänga kontraktet ytterli-

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

gare, men tillverkningen flyttas till utlandet
i stället.
Företaget hade ett 40-tal anställda i Hälleforsnäs innan verkstadsdelen flyttade till
Eskilstuna. Den senaste tiden har företaget
haft fem anställda i Hälleforsnäs, två av
dem har jobbat med bromsbackarna och tre
med kapning, värmebehandling och blästring av stålrör och andra komponenter.
JarMo HaapaMäki
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Intressen:
väder och sport
När det blir ovanligt kallt eller ovanligt
mycket nederbörd styr vädret ofta människornas liv. Men det är inte många i
Hälleforsnäs som har lika bra koll på
vädret som Börje Nilsson, ortens egna
väderobservatör åt SMHI.
— Jag använder mig av väldigt enkla
verktyg, det står en tratt på tomten där allt
nederbörd, regn och snö, samlas. Jag tömmer behållaren varje morgon, mäter och
ringer in resultatet till SMHI. Snödjupet
mäter jag med en vanlig tumstock.
För fem år sedan svarade Börje på en tidningsannons där SMHI sökte efter någon
som kunde mäta nederbörden i Flen. Han
fick uppdraget, det gjorde visst inget att han
bodde i Hälleforsnäs. Det finns inga andra
mätstationer i Flens kommun, den närmaste
finns i Flodafors, där man också mäter temperatur och vind.
— Jag ska bara mäta nederbörden och snödjupet. Temperaturen skriver jag upp bara
för mitt egna nöjets skull, säger Börje.
De första veckorna i januari var mycket
kalla, temperaturen kröp flera gånger närmare -20°C och medeltemperaturen stannade under -10°C i elva dagar. Det var inte
förrän i slutet av januari det började bli lite
mildare väder. Det går inte säga om det blir
lika kallt i februari, men statistiskt sätt är det
ofta kallt även i februari, om januari månaden har varit kallare än normalt.

Sommaren som regnade bort
Det regnade mycket i somras, men enligt
Börjes mätningar var sommaren för tre år
sedan ännu regnigare. I juni 2012 regnade
det hela 161 millimeter Nederbörden i juli
2015, då det regnade som mest, var 130,8
millimeter.
— I höstas regnade det däremot ovanligt
lite. I oktober mätte jag nederbörden till endast 1,5 millimeter, konstaterar Börje.
Börje Nilsson, Hälleforsnäsbo sedan 1973,
har tidigare bott i Mellösa och Flen. Han
jobbade 41 år på ELMO tills han gick i pen-

Börje Johansson har skött SMHi:s lilla mätstation i Hälleforsnäs i fem år. Det handlar inte om någon avancerad högteknologisk utrustning, utan mätningen sker på samma sett som det har gjort i årtionden. Man
FoTo: JarMo HaapaMäki
mäter mängden nederbörd med en tratt och snödjupet med en tumstock.

sion för sju år sedan.
— Det brukar vara en till två grader kallare i Hälleforsnäs, jämfört med Flen. Det
regnar och snöar också mer i Hälleforsnäs.
Jag tror att det beror på höjdskillnaden.

Hängiven idrottsutövare
Börje har alltid varit idrottsintresserad och
spelat både fotboll, bordtennis och bandy.
— Jag spelade bandy med Willy Zazis,
Jerry Pettersson och grabbarna på skol-DM,
men var aldrig med i A-laget.
Numera spelar Börje boule och är aktiv i
Hälleforsnäs Bordtennisklubb. Tillsammans
med sin son Robert (som fick smeknamnet
Börje efter sin far) och sonsonen Isak ingår
han i ett tregenerationslag.
— Det måste vara ganska ovanligt. Jag
känner inte till några andra i Sörmland i alla
fall. Just nu ligger vi femma i division 6 och
går troligtvis vidare till slutspel.
— Det kan bli lite osämja ibland, det är lätt
att säga ifrån när man är nära släkt. Men det
brukar gå över snabbt.
Börje, som i dag är 71 år, började spela
bordtennis när han var 16.
— Det har blivit några år. Men jag är inte
äldst på tävlingarna. Det finns några i division fyra som är några år äldre.
Hälleforsnäs Bordtennisklubb har ett 20-
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torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

tal medlemmar. Föreningens A-lag spelar i
division 4, vilket de för närvarande leder.
De tränar i sporthallen i Hälleforsnäs, det
finns plats för fler spelare.
— Just nu har vi ganska få ungdomar.
Bordtennis passar för alla åldrar, från cirka
sju år och uppåt. Det skulle vara trevligt att
få lite nya spelare med i gänget!

Tre generationer bordtennisspelare i samma lag.
Från vänster: robert ”Börje” Johansson, Börje
Johansson, isak Grandell. FoTo: HeNrik karlSSoN

• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
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4

Hälleforsnäs Allehanda #144 • 29 januari 2016

Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Man kan inte förutspå vädret veckor i förväg
Vädret har inget ”minne” och tar igen
sig från extremlägen ganska snabbt så
en torr oktober eller mild december är
inte det som bestämmer vädret framöver. Det gör de styrande vindarna på
hög höjd och fördelningen av varm och
kall luft i stor skala.
Det säger Helen Tronstad, chef för SVT:s väderredaktion. Hon har en torp utanför Hälleforsnäs och är förstås nyfiken på det mesta
som har med vädret att göra i vår omgivning.
Helen berättar att den närmaste väderstationen som rapporterar temperatur, vind
med mera finns i Flodafors, cirka 1,5 mil
sydväst om Hälleforsnäs. I området finns
ytterligare en station som rapporterar nederbörd och snödjup, lik Börje Johanssons
mätstation i Hälleforsnäs. Den finns i Sköldinge.
— Väderstationen i Floda är en automatstation som rapporterar temperatur, vind,
luftfuktighet, lufttryck och nederbörd. Automatstationerna ser alla likadana ut. Jag
har besökt flera av dem, berättar Helen.

Helen Tronstad vid automatstationen i Floda. Hon skulle följt med hos Börje Johansson när vi intervjuade
honom, om inte snöstormen i USa skulle ha slagit till och Helen varit tvungen att jobba extra.

Räknar fram lokala prognoser
Varje ort behöver inte ha sin egen väderstation, utan man kan räkna fram prognoser
för orter som Hälleforsnäs eller Flen, där
ingen temperaturmätning sker.
Detsamma gäller även historiska värden,
som vissa tidningar uppger, trots att ingen
mätning skett. ”Temperaturen igår kl 13”
står det exempelvis vid väderprognoserna i
Eskilstuna-Kuriren. Det handlar alltså om
mer eller mindre avancerade gissningar.
Helen förklarar hur det går till:
— Man tar in alla verkliga, uppmätta värden – som den från Floda. Sedan analyserar
man temperaturfältet och plockar ut alla
orter man vill ha från det fältet. Samma sak
händer när man får en prognos för sin ort.
Temperatur, vind, väder tas ur heltäckande
fält som matematiskt räknats fram för hela
Sverige. Ibland blir det rejält fel men ofta
ganska rätt!

Så blir påskens väder – eller inte

Så här glad blev ”väderflickan” Helen Tronstad när
hon fick ett nummer av Hälleforsnäs allehanda från
lilla amanda i den lokala konsumbutiken.
FoTo: JarMo HaapaMäki

I vissa tidningar kan man ibland läsa om
kommande sommarens eller vinterns väder,
hur kallt eller varmt det ska bli eller hur
mycket nederbörd man kommer att få.
Helen Tronsted reagerar starkt mot sådana

artiklar.
— Man kan inte förutspå om vintern blir
ovanligt kall eller inte! Man kan inte heller
förutsäga ”hela sommarens väder” eller ”så
blir påsken” flera veckor i förväg. Kvällstidningarna är helt oseriösa i sina väderrubriker men rubrikerna säljer tydligen
lösnummer!
— Vi har inte möjlighet att göra längre
prognoser än cirka fem dagar framåt med
någon detaljrikedom. Upp till tio dagar kan
vi se tendenser, men inte mer.
Att det var så kallt i januari tycker hon inte
var så märkvärdigt.
— December var ju rekordvarm med 5–6
grader varmare än normalt. Kylan kom ju
först i mellandagarna i Sörmland, sedan
hade vi rejält kallt. Att det är ned åt –20°C
är långt från rekordet.
Denna tidning går i tryck flera dagar före
utgivningsdagen så vi försöker inte ens förutse hur vädret blir framöver. I början av
veckan var det töväder och väderprognoserna lovade plusgrader för hela veckan.
En sak är i alla fall säker: våren kan inte
komma före den 15 februari. Det har SMHI
bestämt.
JarMo HaapaMäki

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
Du kan läsa äldre nummer av tidningen på vår hemsida halleforsnasallehanda.se.

Hälleforsnäs Allehanda #144 • 29 januari 2016

5

Inskickat
Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom
tidningens utdelningsområde. Ni får gärna skicka in texter för publicering i Hälleforsnäs Allehanda, antingen insändare som dessa eller
texter i artikelform. Berätta även vad ni tycker om tidningen, både
ris och ros! Skriv alltid under texterna med ditt namn. Vi publicerar
inte texter som skrivits anonymt. Bifoga även dina kontaktuppgifter
så att vi kan få tag i dig vid vid eventuella frågor. Vi förbehåller oss
rätten att redigera allt insänt material. Nästa deadline: fre 11/3
2016.

Sammanfattning av OK Tjärnens 72:a verksamhetsår
OK Tjärnen har vid 2015 års utgång haft 98 medlemmar varav 38
svar kvinnor.
Föreningen har under året arrangerat en tvådagarstävling, Mälarmårdsdubbeln, tillsammans med Katrineholms OK. Tävlingscentrum var förlagd till lekparken i Hälleforsnäs.
Vidare har vi arrangerat tre veterantävlingar, varav en tillsammans med OK Nalle.
Natt-DM för Sörmland anordnades i augusti med tävlingscentrum vid Hälleforsnäs Sporthall.
Kartorna som användes vid tävlingarna har reviderats av Tjärnens egna medlemmar.
Förenings medlemmar har gjort 108 starter i tävlingar i Sörmland
och angränsade distrikt, varav 13 starter i klubbmästerskap. Dagklubbmästare blev H70 Jouko Pajulampi, H80 Nils Johansson och
D80 Dagny Andersson. Natt-klubbmästare blev H21 Johan Lönn
och H70 Erik Rundström.
Tjärnen har anordnat tävlingar för egna medlemmar, dels Gängkavlen (68:e årgången) vid Johanneslund, dels Ärtsoppsloppet (67:e
årgången)vid klubblokalen. Gängkavlens segrande lag bestod av
Teodor Lönn, Jouko Pajulampi och Jonny Forslund. I Ärtsoppsloppet segrade Johan Lönn.
Ungdomskommittén har under året bedrivit rekryterings- och utbildningsverksamhet i orienteringsskolan samt genomfört orienteringsintroduktion för eleverna vid Kyrkskolan i Mellösa.
Orienteringsskolan var uppdelad i en nybörjargrupp i åldrarna
3–8 år och en fortsättningsgrupp i åldrarna 10–16 år. Sammanlagt
15 ungdomar deltog i verksamheten.
Under hösten introducerades eleverna för skolåren F–4 vid Kyrkskolan i Mellösa i orientering.
Vid två tillfällen fick eleverna 6–10 år bekanta sig med enkel skolgårdskarta och delta i olika orienteringsövningar. Sammanlagt ca
80 elever deltog.
Liksom tidigare år anordnade Tjärnen en TRIM-orientering för
allmänheten under tiden juni–augusti.
Kontrollerna var utsatta terrängen sydväst om Hälleforsnäs. 50
stycken TRIM-paket såldes.

I november hölls den årliga funktionärs- och medaljfesten. Då delades ut vandringspriser. Nils Johansson fick vandringspriset, en
uppstoppad sparvhök, till den orienterare som gjort bästa resultatet
på fem tävlingar. Makarna Östbergs vandringspris, ett dryckeshorn
i tenn, till den som gör stora insatser för orienteringen men även
för administrativa arbeten, tilldelades Jan Jonsson.
Orienteringsklubben har en medlemstidning ”Nytjärnat” som har
utkommit med tre nummer under 2015.
Föreningen visar ett ekonomiskt överskott för 2015. Den främsta
anledningen härtill att vi arrangerat fem tävlingar, deltagit som en
av arrangörerna till Hälleforsnäs Bruksmarknad samt att vi under
2015 inte haft några kostnader i form av köpta tjänster för revidering av våra orienteringskartor.
OK Tjärnens årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar och
förtäring hålls onsdagen den 17 februari kl 19 i vår klubblokal på
Torsbovägen i Hälleforsnäs. Välkomna!
ok TJärNeN
kJell CarlSSoN

Kultur- och hälsomässa i sporthallen
Hälleforsnäs gymnastikförening anordnar en mässa tillsammans
med ett antal föreningar och företag med någon anknutning till kultur och hälsa. Vi vill visa invånarna i Mellösa och Hälleforsnäs det
stora utbudet av olika aktiviteter som vi har här.
Man får ibland höra att det inte finns något att göra för barn, ungdomar och vuxna. Men det stämmer inte — det finns massor att
vara delaktig i.
Under dagen kommer bland annat Hälleforsnäs gymnastikföreningen att erbjuda barn att prova på hinderbana, OK Tjärnen visar
orientering och Hälleforsnäs Idrottsförening anordnar lite fotbollsövningar. Hälleforsnäs Bordtennisklubb finns på plats med en
pingisrobot, Byhälsan informerar om massage, fotvård och yoga.
Andreas från Wellness by Dea visar hur ett gruppträningspass kan
gå till.
Vill man inte vara fysisk så vimlar det av andra föreningar man
kan engagera sig i. Bruksvävarna, Socialdemokraterna, PRO, Bruksmarknaden, Mellösa Hembygdsförening, Lions och Kolhusteatern
berättar om sina verksamhet.
På plats finns även företagen Hälleforsnäs Tandhälsovård som ger
tips och råd och Jarmo från Hälleforsnäs Allehanda med gamla tidningar att bläddra i och CD-skivor och tröjor som man kan köpa.
Ett 15-tal föreningar/företag med inriktning kultur/hälsa kommer att vara på plats.
Dagen innehåller även en föreläsning av Andreas Johansson, som
kommer prata om panikångest, ett ämne som vi tror berör många.
Väl mött i Hälleforsnäs sporthall 13 februari klockan 10—14!
HälleForSNäS GyMNaSTikFöreNiNG
eVa lUNDiN

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd.
Tidningen trycks i minst 1700 exemplar. Tryckningen finansieras genom annonser.
Ansvarig 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 Facebook: facebook.se/halleforsnas
Du kan prenumerera på tidningen. Sätt in 175 kr på Bankgiro 5921-8073.
Ange namn och adress och att det gäller en prenumeration av tidningen.
Eventuellt stöd till tidningen kan skickas in via samma bankgironummer.
Tidningen går även att ladda ner gratis som en pdf-fil på vår hemsida.
Nästa utgivningsdag är fredagen den 18 mars 2016.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in senast fredagen den 11 mars 2016.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt i Vingåker, januari 2016.
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B o t ryg g t o c h B r a
i hälleforsnäs!

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

Kort och gott

FoTo: JarMo HaapaMäki

Fullsatt. Vid luciafirandet i Mellösa
kyrka den 13 december var alla
sittplatserna fullsatta då kyrkans
barn- och ungdomkörer uppträdde.

Kultur- och
hälsomässa
Kom och se vad föreningarna i Mellösa och
Hälleforsnäs har att erbjuda just dig!
Plats: Sporthallen Hälleforsnäs
Tid: lördag 13 februari kl 10—14
Fri entré

Familjärt. Julgransplundringen på Hälleforsnäs Folkets
hus den 10 januari
lockade till sig
många barnfamiljer.

Den första boken om Stina, en fartfylld och
händelserik berättelse om en alldeles vanlig
it-tekniker som förändras efter en mc-olycka

Läs mer om författaren och köp
en signerad bok på mirremcss.nu
Uppge koden HÄLLEFORSNÄS
i e-butiken och få 15% rabatt!

Program: Prova på hinderbana (barngympa),
orientering, pingis, fotboll m.m.
kl. 12.45 föreläsning av Andreas Johansson om panikångest
kl. 13.30 Andreas från Wellness by Dea bjuder in till ett kort
gruppträningspass

Utställare: Hälleforsnäs Gymnastikförening,
Byhälsan, PRO, Bruksmarknaden, OK Tjärnen,
Mellösa Hembygdsförening, Lions,
Socialdemokraterna, Bordtennisklubben, Bruksvävarna, Kolhusteatern, HIF, Tandhälsovården,
Wellness by Dea, Hälleforsnäs
Allehanda

Arrangör: Hälleforsnäs Gymnastikförening

Vill du kolla in grannen eller bara njuta av naturen
så har vi det du behöver!
Hos oss finner du tubkikare, kikare, kikarsikten och stativ. Allt inom optik för
fågelskådaren och jägaren, samt luppar för den närsynte bofinken Knut.
Vi erbjuder prisvärd optik i alla prislägen från 500 till 25 000 kronor.
Gå gärna in och kika på våra nöjda kunders omdömen på www.kiteoptics.se
Du kan även besöka oss och testa optik i det natursköna
Granhed. Vid besök ring gärna innan så att vi är på plats
och kaffet är varmt.
Vid köp av kikare får du
en årsprenumeration av
Hälleforsnäs Allehanda
att kika i.
Varmt välkomna!
Håkan & Lisa

– Outstanding Optics,
Surpreme Service

KITE OPTICS, Östra Granheds skola, 641 97 Katrineholm 0150-912 22 www.kiteoptics.se
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Priserna gäller
29/1 – 7/2 2016

Milda Culinesse
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

Välkomna !

ån

hälsar Ove, Eric, Emma, Helena, Johanna, Pernilla, Jonas

