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Gropen efter gjuteriet kan bli en grönskande park

Foto: Jarmo Haapamäki

...eller något helt annat. rivningen av det gamla gjuteriet är nu genomförd. men vad ska det bli i stället? Sanningen är att ingen verkar ännu veta vad man
ska göra med området som blottats. ryktet går att det ska bli en park eller åtminstone ett slags grönområde. Vad vi vet så har inte några sådana beslut
ännu tagits. tiden får utröna om man kommer att bygga något nytt på ytan eller om det blir en plats där man kan strosa runt. En sak är i alla fall säker:
nu behöver man inte vara rädd att någon äventyrslusten tonåring kommer att slå ihjäl sig genom att ramla igenom det ruttna gjuteritaket.

LOKALT PRODUCERAD
VÄRMEPELLETS
Hämtpris 2000 kr/pall (832 kg)
Hemlevererad inom Hälleforsnäs från 2100 kr/pall
Säckpris 38,50 kr/säck á 16 kg, minst 15 säckar
• Egen tillverkning sedan 2001
• Vi använder ren kutterspån, inga tillsatser
• Låg askhalt 0,3%
• Hemkörning i Hälleforsnäs med lastmaskin. Inga problem med snö och grus.
Kan lyfta in pallarna i förrådet/gagaret om utrymme finns.
• Försäljning, hämtning torsdagar klockan 17–19,
övrig tid enligt överenskommelse
• För mer information ring 0157-415 40 vardagar klockan 8 –16

Varmt välkommen!

HÄLLEFORSNÄS
PELLETS OCH HYVLERI AB
Sågverket, 648 31 Hälleforsnäs tel. 0157-415 40

Arbetet med den nya
gång- och cykelvägen
har startat
Den blivande gång- och cykelvägen tar inte slut vid Bruksdammen och och gamla Folkets park.
Området mellan Folkets park och
Dammvägen har redan rensats
från sly och promenadstråket ska
förlängas ända till Dammvägen,
dit ortsborna ändå promenerar
genom parken. Sträckan får
samma stenmjölsbeläggning som
resten av stråket.
Gång- och cykelvägen blir totalt
cirka 2,5 kilometer lång och hela
sträckan blir belyst och underhålls
även på vintern.
— Arbetet med att rensa bort sly
från den gamla banvallen har nu
börjat. Dessförinnan har vi rensat
upp skogsområderna mellan Folkets park och Dammvägen samt
kommunens markområden i Anneberg, runtomkring lekplatsen
där och vid Bruket, berättar Roger
Andersson, tekniska kontoret.
— Skogsområderna hade inte
rörts på åratal. Dels öppnade vi
upp för att bli av med skymmande
buskar, dels för att göra området
tryggare och för att snygga upp
området. Vi rev också den gamla
röda stugan som stod intill bron.
Den var förfallen och kunde utgöra fara för allmänheten. Huset
hade inget större historiskt värde.

Gamla tvättstugan vid dammluckorna
Foto: karin HanGVar
är nu riven.

Trygghetsvandring i Hälleforsnäs
Det gäller att identifiera och åtgärda platser som upplevs otrygga eller bedöms
vara osäkra. Det arrangerades en trygghetsvandring tillsammans med invånare
som bor i och känner till det berörda området.
Den första av två trygghetsvandringar i Hälleforsnäs är nu avklarad. För ett par veckor
sedan samlades representanter från kommun,
polisen och medborgare, totalt sju personer
och tog en lång tur runt Hälleforsnäs för att
med egna ögon se var man kunde göra Hälleforsnäs säkrare.

Säkrare övergångsställen

rade miljöstationen. Fasaden på Sporthallen
behöver målas om och belysning av platsen
ökas. Cykelställ som tillåter att cyklar låses
fast är också ett önskemål.
En Hälleforsnäsbo kommer fram till gruppen och vädjar om att hitta något som tvingar
bilisterna att sakta ner farten på Edströms
väg, där man drabbas av buskörning i hög
hastighet.

Viktigt med gång- och cykelbanor
Det som gruppen påminns om hela vandringen är avsaknaden av gång- och cykelbanor. Detta behöver prioriteras innan någon
allvarlig olycka händer. Bland annat riskerar
barnen som går eller cyklar till Tallsjöbadet
löper risk att bli överkörda av förbipasserande bilar.
Området kring skolan och och på andra håll
i Hälleforsnäs måste göras säkrare
kvällstid genom att ta bort skymmande buskar och sly. Kommunen har redan monterat
nya gatlyktor som ger starkare belysning.
Även hastigheten på genomfarten Centralvägen/Storgatan/Flensvägen behöver stävjas. Ambulerande fartkameror kom upp som

Vandringen utgick från Konsum, där skoleleverna stiger av och på skolbussar. Där finns
även ett övergångsställe där barnen dagligen
korsar vägen för att komma till gymnastiksalen. Där ingår även önskemål om nya synliga övergångsställen, dess placering,
utformning och underhåll. Gruppen ser
gärna att övergångställena kompletteras med
blinkande skyltar.
Hur får man bilisterna att respektera hastighetsbegränsningarna? Det behövs ett
samarbete mellan ortsutvecklingsgruppen
samt expertis från Trafikverket, polisen och
skolledning.
Vidare gick vandringen ner mot villaområdet i Anneberg.
Även där tittade vi på
hur man skulle kunna
få bilisterna att sänka
farten.
Gruppen
fortsatte
upp till korsningen
Foto: Jarmo Haapamäki
Styckgjutarvägen/
Masmästarvägen och på gång. En ny gång- och cykelbana ska byggas på den gamla banvallen mellan
vidare på Celsings allé. järnvägsstationen och annebergområdet. rensning av sly vid den gamla banEtt stenkast därifrån vallen vid Edströmsvallen började i måndags. Den belysta och vinterväghållna
ligger den nedklott- gång- och cykelbanan ska vara helt färdig någon gång under 2016.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Halvkro
ppsmassage
350:–

Vi tar emot nya patienter!
Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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www.htandh.se
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ett lysande exempel som
ger snabbt resultat.
Vid Norra Torggatan ligger en
lekpark med ett grönområde
som sällan används. För att
ge lekande barn vid Storgatan
möjlighet till säker lek gavs förslag att sätta upp fotbollsmål i
parken.
Vandringen avslutades med en
bilfärd till järnvägsstationen.
Där saknas ett stängsel mellan
banvallen och bebyggelsen.
Även detta är en viktig säkerhetsfråga.
Färden gick vidare in på Sörhagsvägen som är ett exempel
på att underhållet på ortens
mindre gator kan vara eftersatta.
Ett besök gjordes även på Östmarksvägen där fotbollsplanen trygghetsvandrarna. tillsammans med Hälleforsnäsborna karli Zunko, marina Carlsson och peter nilsson vandrade poliserna ted Bäck och Stig-ove Uddin (längst till höger) och Carl-Fredrik ”Carla” Swenson (längst bak), ortsutvecklingen,
snart är ett minne blott. Stängslet
på Hälleforsnäs gator. Den sjunde deltagaren på vandringen, roger andersson från tekniska kontoret, syns inte på bilden.
är trasigt sedan många år tillFoto: Jarmo Haapamäki
baka och kan skada både människor och djur. En skylt som
och synpunkter på listan i entrén på Konling” och sedan ”Hälleforsnäs”.
varnar för lekande och cyklande barn skulle
Trygghetsvandringen ger en utmärkt möj- sum i Hälleforsnäs. Listan sitter uppe hela
vara på sin plats.
lighet att fånga upp många bra idéer från mars månad.

Säg din mening du med
Vandringen var mycket givande och förslagen många och bra. En sammanställning
kommer att redovisas på kommunens hemsida. Klicka på ”Om Flen”, ”Ortsutveck-

Dig som bor här. Tillsammans kan vi hitta
vägar för hur vi kan göra vårt kära Hälleforsnäs till en tryggare, säkrare och vackrare
plats att leva och växa upp på.
Vill du vara med och påverka och förändra? Du kan fortfarande skriva upp idéer

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

För de som vill engagera sig ytterligare
finns möjligheten att gå med i ortsutvecklingsgruppen. Kontaktinformation hittar
man på kommunens hemsida flen.se.
marina CarlSSon
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Nyrkki Mononen:

Vi vill ha fler
spelningar

I september 2013 berättade vi om Hälleforsnäsbandet Nyrkki Mononen Band,
som efter många års uppehåll återuppstod och började repa in nytt material.
Efter en stillsam startsträcka är bandet nu
synnerligen aktivt och håller på att spela
in sin första fullängdsskiva.
— Att vara involverad i så många olika
projekt har sina nackdelar. Det är svårt
ibland att hitta tid för det man brinner för
och projekten kan störa varandra. När man
exempelvis ger ut en egen tidning är man
partisk om man skriver om sitt eget band.
Men om jag inte gör det, får tidningens läsare inte veta om att vi finns, säger bandets
sångare och gitarrist Jarmo Haapamäki.
— På två år har vi bara haft två spelningar.
Vi måste helt enkelt göra mer väsen av oss
själva. Vi vill få fler spelningar!
Nyrkki Mononen Band gav ut sin första
skiva, en cd-skiva med fyra låtar, i samband
med sin spelning med åländska Mordhundarna på Restaurang Mozzarella i höstas.

Blandar olika musikstilar
— Vi spelade in låtarna ett par veckor
innan spelningen, en snabb produktion som
gav en ganska bra bild på hur vi lät just då.
Fyra snabba punkdängor. Det var ju en
punkgala vi skulle spela på.
På bandets första spelning några veckor tidigare, på ”Bondens egen marknad” i Malmköping, bjöd Jarmo, Pasi och Fredric på
någonting helt annat, nämligen finska popoch rockpärlor från mitten av 1970-talet.
— Vi är inte ett punkband, det har vi aldrig
sagt. När jag bildade mitt första band 1979
tyckte vi att vi var ett punkband, men ganska
snabbt insåg vi redan då att stämpla oss som
punkband skulle vara helt galet. Vi gillar och
även ibland spelar musik som många kallar
punk, men vi vill inte begränsa oss till en
smal genre. Vi är ett rockband som spelar

Foto: tomaS norDlöF

nyrkki mononen. Fredric larsson, pasi laine och Jarmo Haapamäki har spelat tillsammans sedan 1990talet Efter flera års stillsammare tillvaro har bandet återigen vaknat vid liv och spelar nu in material för en
ny skiva. Bilden togs på torget i malmköping, där bandet uppträdde i höstas i samband med en marknad.

vad som faller oss in. Att stoppa in oss i
något fack är bara dumt. Vi kommer ändå
att poppa ut från det facket.
Den gemensamma nämnaren i bandets
alla låtar är språket. Jarmo, som började sin
musikaliska bana i Finland när punken och
ny våg sköljde över Norden, skrev sina
låtar på finska innan han flyttade till Sverige i mitten av 1980-talet och började
sjunga på engelska.
— Jag kunde helt enkelt engelska bättre
än svenska och det kändes roligt att ha ett
helt nytt ordförråd att ösa ifrån.
När Jarmo flyttade till Hälleforsnäs 1986
bildades The Soul Preachers. Trummisen
Pasi Laine (då hette han Taskinen i efternamn) spelade i bandet redan då. Bassisten
Fredric Larsson, som spelat i bland annat
Yell, kom med i bandet ett tiotal år senare.

En ny skiva på gång
The Soul Preachers gav ut några skivor och
kassett. Första utgivningen var en EP med
fyra låtar 1990. Tre år senare gav de tillsammans med tre andra band ut en samling-cd.
Medan de andra banden nöjde sig med att
spela in fyra låtar var, passade The Soul
Preachers på att spela in 17 låtar. Dessa inspelningar gavs först ut på en c-kassett
(fråga din mamma eller pappa om du inte

• Uthyrning av ljUdanläggningar
• 24-kanals inspelningsstUdio
jarMo haapaMäki
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Förfrågningar via e-post:
4

jarmo@jarmos.se
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vet vad det är). 2006 gavs samma inspelningar ut som cd-utgåva. Året efter mixades en av gruppens gamla studioinspelningar om och gavs ut som cd. Däremellan spelade Jarmo in två soloskivor, som
båda gavs ut 2006.
— Det finns en hel del material att ösa
ifrån, både gamla studioinspelningar och
outgivna låtar som aldrig spelades in.

Nytt namn: Nyrkki Mononen
Bandets nuvarande repertoar består uteslutande av finskspråkiga låtar.
— Vi ville förnya oss helt och hållet. Det
gör vi genom att börja om från början. Vi repade in låtar som jag växte upp med på
1970-talet. Sedan gick vi över till låtar som
jag skrev i början av 1980-talet. Det roliga
är att låtar som jag skrev för 36 år sedan inte
känns som gammalt material, eftersom jag
inte har spelat dem på 36 år. Och för Pasi
och Fredde är det helt nya låtar. Materialet
känns inspirerande och nytt. Vi har fantastiskt roligt när vi spelar och det skapas nytt
material hela tiden. Det bara sprutar ut nya
idéer!
Ett tiotal låtar till den kommande skivan
är redan inspelade. Något datum för utgivningen har bandet ännu inte bestämt.

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

Dialogcafé om översiktsplan och kommunens framtid
Flens kommun håller på att ta
fram en ny översiktsplan. Den
beskriver till exempel var i
kommunen kan det byggas
bostäder, industrier, vägar och
vilka områden som är viktiga
att bevara.
I en led av arbetet anordnars
ett antal träffar i olika delar av
kommunen under rubriken
Dialogcafé. I torsdags förra veckan hade turen kommit till Hälleforsnäs. Till Serholts gamla
lokaler på Bruket hade ett par
dussin ortsbor kommit för att
delta i diskussionen och ta del

av informationen.
Efter en ganska kort inledning
delades ortsborna i grupper där
de fick fundera på vilka områden av Flens kommun man
skulle satsa på gällande bland
annat besöksnäring och företagsamhet.
Flens kommun vill veta vad vi
har för idéer och åsikter kring
hur vi ska utveckla och förbättra kommunen. I tidningen
Glimten finns en talong som
man kan fylla i och lämna i en
låda som finns bland annat på
Konsum i Hälleforsnäs.

Foto: Jarmo Haapamäki

Grupparbete. Som brukligt, sätts medborgarana ofta i arbete med att komma
på lösningar som skulle göra kommunen attraktivare. Diskussionen var studtals mycket livlig, och åsikterna inte alltid bara positiva.

Trädgår’n i Flen öppnar en
butik i Hälleforsnäs
Butikslokalen mittemot Lager
157 som renoverades för Scorette Outlet men stått tom i flera
år har äntligen blivit uthyrd.
Trädgår’n i Flen öppnar en filial
i Hälleforsnäs. Butiken öppnar
sina dörrar nu på måndag.
— Vi vill prova på något nytt.
Våra kunder har frågat efter
trädgårdsmöbler och liknande
produkter men det finns inte
tillräckligt med utrymme i vår
butik i Flen. När vi blev tillfrågade av kommunen om vi ville
hyra denna lokal på Bruket ville
vi gärna prova hur det går,
säger företagets ägare Fredrik
Amrén.
— Det är kul att det händer
något på Bruket. Det är roligt att
få kliva på tåget nu när Jürss
mejeri också flyttar hit. Det är
mycket viktigt att fler företag
etablerar sig på området. Om
inte Lager 157 och Jürss mejeri
hade funnits här skulle inte jag

heller velat komma hit.
Som vi redan tidigare har berättat, flyttar Flensföretaget
Jürss mejeri hela sin verksamhet
till Bruket i Hälleforsnäs. Flytten sker under april månad.

Sätter färg på Bruket
Fredrik berättar att i butikens
sortiment hittar man vanliga
trädgårdsartiklar som krukor,
utemöbler, gödsel, jord och
sommarplantor.
— Det kommer att se trevligt
ut när vi ställer våra sommarplantor utanför butiken. På det
sättet piffar vi upp Bruket.
Till att börja med ska trädgårdsbutiken på Bruket hållas
öppet endast under sommarmånaderna.
— Vår nuvarande hyreskontrakt går ut i slutet av september.
Men om affärerna går väldigt
bra, kan vi tänka oss att hålla
butiken öppen även på vintern.

Vi öppnar måndagen den 21 mars
Kom och se våra
öppningserbjudanden!
Öppettider påskveckan:
måndag–torsdag 10 –18
långfredag 10 –16
påskafton 10 –16

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.
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På gång

ett urval av olika evenemang
i tidningens utgivningsområde

Skicka in evenemangstips med arrangörens kontaktuppgifter via
e-post till guiden@halleforsnas.se eller via brev till brevlådan
utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7. Nästa deadline: 29/4
Konstgalleriet Hälleforsnäs:
Öppet fre 11–17, lör-sön 11–15,
långfredag 25/3 stängt
19/2–27/3 Konstutställning
”Längtan hem” med textila
skulpturer och foto, konstnärerna
Ann-Marie och Ulf Rehnholm
(Eskilstuna)

lör-sön 19–20/3 Barnteater
”Oliver Twist” med lokala
barn, ungdomar och vuxna
Teater Klämman kl 16
fre 8/4 Musik ”Double Inn”
Teater Klämman kl 19.30
lör 16/4 Musik ”Gulasch”
Teater Klämman kl 19.30

13–17/4 Konstutställning med
sön 24/4 Barnteater ”Ivar,
tavlor av Hälleforsnäskonstnären
Knutte och vatten” Teater
Pentti Gullstén,Serholts gamla
Klämman kl 15
lokaler på Bruket kl 12–16
fre 29/4 Musik ”Triss i damer”
Teater Klämman, Mellösa:
Teater Klämman kl 19.30
Förhandsbokning 073-599 76 92
(ofta oblikatoriskt) Se även
lör 7/5 Musik ”Fröken Elvis”
hemsidan teaterklamman.se
kl 15 (kvällsförest. slutsåld)

Inskickat
Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och liknande. Skicka
in texter för publicering, antingen insändare eller texter i artikelform.
Berätta även vad ni tycker om tidningen, både ris och ros! Skriv om er
föreningens arrangemang! Skriv vad du vill! Men skriv alltid under
med ert riktiga 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 eller helt avfärda
allt insänt material. Nästa deadline: fre 29/4 2016.

OK Tjärnen
• Den 2–3 april anordnar OK Tjärnen och Katrineholms OK den
nationella orienteringstävlingen Mälarmårdsdubbeln, denna gång
i Katrineholm.
• Den 7 april är det dags för nästa arrangemang, då OK Tjärnen
tillsammans med OK Nalle (Flen) anordnar en veterantävling på
Plevnahöjden i Malmköping för orienterare från Södermanland och
Västmanland.
På hemmaplan anordnar vi under våren 2016 följande aktiviteter,
som erbjuds allmänheten:
• OK Tjärnens orienteringsskola för barn och ungdomar i åldrarna 6–16 år startar klockan 18 tisdagen den 22 mars och pågår till

och med slutet av maj månad. Vi utgår alltid från OK Tjärnens
klubbhus, Torsbovägen 14, och kommer att bedriva verksamheten
både inomhus och ute i terrängen runt Hälleforsnäs och i Mellösa.
Såväl nya som tidigare deltagare är välkomna att prova på, lära
sig och träna orientering ! Aktiviteterna kommer huvudsakligen att
bedrivas i två grupper – en yngre nybörjargrupp och en äldre
träningsgupp.
Om Du har frågor om detta, är Du välkommen att ringa Eva-Stina
Pettersson, telefon 0157-402 25 eller Erik Rundström, telefon 01614 07 75.
• Veckans banor är en nygammal aktivitet som vi kommer att
återuppliva under veckorna 15–18. Varje vecka kommer två banor,
en lätt bana om 2,5 km och en medelsvår bana om cirka fem km –
att läggas i tre olika skogsområden runt Hälleforsnäs och i ett i Mellösa. Kontrollerna kommer att finnas utplacerade mellan tisdag och
söndag varje vecka med start tisdagen den 12 april.
Man kan välja att gå/springa de olika banorna närsomhelst under
respektive vecka eller uppsöka kontrollerna på samma sätt som
under trimorientering.
Kartor med inritade kontroller/banor finns att köpa i OK Tjärnens
klubbhus, Torsbovägen 14, klockan 11–12 lördagarna 9/4 och 16/4
och klockan 18–19 tisdagarna 12/4 och 19/4. En veckobana kostar
15 kr och hela paketet med fyra banor 40 kr. För den som är medlem i OK Tjärnen är banorna gratis.
Om Du har frågor om detta är Du välkommen att ringa Erik
Rundström, telefon 016-14 07 75 eller Tommy Gunnarsson, telefon
0157-402 25.
• Traditionell trimorientering kommer, precis som förra året, att
anordnas under perioden 15 maj–15 augusti. 30 kontroller kommer
att vara utplacerade i terrängen väster om Hälleforsnäs, och de får
letas upp i valfri ordning. Trimpaket med anvisningar, karta, kontrollbeskrivningar och startkort säljs i Turistbyrån i Hälleforsnäs
med start 10 maj.
Som vanligt kommer priser i form av presentkort att lottas ut
bland de deltagare, som letat upp samtliga kontroller. Om Du har
frågor om detta är Du välkommen att ringa Karl-Yngve Lindström,
telefon 0157-403 85.
Om Du tycker att OK Tjärnens arrangemang och verksamhet är
värda att stödja, är du välkommen att bli medlem. Kontakta i så
fall Tommy Gunnarsson, telefon 0157-402 25, Nils Johansson, telefon 0157-604 21 eller Kjell Carlsson, telefon 016-14 10 34.
Erik rUnDStröm

Hälleforsnäs Konstförening
Hälleforsnäs Konstförening har årsmöte den 16 april klocka 14.30
på Bruket, i lokalen mitt emot Lager 157 (före detta Serholts Outlet).
Konstnär är Pentti Gullstén och utställningstiden 13–17 april,
klockan 12–16.
BirGEr mEllStröm

Hälleforsnäs Allehanda
Tidningen delas ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd.
Allt arbete kring Hälleforsnäs Allehanda görs på frivillig, oavlönad basis.
Tidningen trycks i 1800 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: 0709-49 05 29 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.
Nästautgivningsdagärfredagenden6maj2016.Allt
materialförpubliceringinästanummeravHälleforsnäsAllehanda
skahakommitinsenastfredagenden29april2016.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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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.

Hälleforsnäs Gymnastikförening
Nu börjar det ljusna för promenadgänget, snart kan vi lägga undan
pannlamporna. Vi har plats för fler promenadsugna. Vi utgår från
Sporthallen Hälleforsnäs tisdagar kl 18 ända till slutet av maj. Vi
ska även ordna en lite längre vandring på Sörmlandsleden någon
helgdag under maj månad.
Det kostar 100 kronor/år i medlemsavgift plus 300 kronor/termin
att delta. Då får man tillgång till alla pass, alternativt betalar man
40 kronor för varje promenadspass. Varmt välkomna att följa med
ett härligt gäng och njuta av härliga promenader i naturen!
De övriga gymnastikaktiveteterna håller på till och med vecka 17.
EVa lUnDin

Kultur- och hälsomässan
Tack till alla utställare och besökare som kom när vi i gymnastikföreningen anordnade en Kultur- och hälsomässa den 13 februari.
Mässan blev en trevlig tillställning, det bjöds på blandade aktiviteter, såsom hinderbana, pingis, fotboll, orientering, gruppträning.
Man kunde botanisera bland böcker, Mellösahjul, tandborstar,
hudlotion, bruksdräkter, gamla HälleforsnäsAllehanda-tidningar,
skivor utgivna av lokala artister med mera.
Det bjöds ett smakprov på sången av kommande musikal Aida
som Kolhusteatern sätter upp till sommaren. Väldigt vackert.
Bruksmarknaden fick in en del tips om förbättringar till kommande marknader.
Andreas Johansson från Wellnes by Dea höll ett intressant föredrag om panikångest, ett aktuellt ämne. Föredraget drog ett 40-tal
lyssnare.
Det var ett bra tillfälle för utställarna att byta erfarenheter med varandra. Vi hoppas med denna mässa kunnat visa lite av allt som
Hälleforsnäs och Mellösa har att erbjuda sina invånare. Stort tack
till alla företagen som skänkte oss lotterivinster!

mingel. Bilder från mässan i sporthallen, där barnen fick prova på olika aktiviteter
och föreningar och företag fick göra reklam för sina produkter och tjänster. nere
till vänster före detta Hälleforsnäsbon Bo Holmström, som passade på att plocka
med sig ett nummer av varje Hälleforsnäs allehanda som vi har gett ut.

EVa lUnDin oCH maria StrömBErG

Foto: Jarmo Haapamäki

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

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

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

