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Bredbandsbyggnationen fortsätter i Hälleforsnäs
Telias byggnation av fibernätet i
området fortskrider som planerat.
Hushållen i centrala Mellösa har
redan fått fiber. Nu har grävmaskinerna flyttats till Hälleforsnäs.
Nedgrävningen av fiberkablarna har
påbörjats även i Hälleforsnäs, men
det återstår mycket arbete innan alla
som beställde fiberanslutning till sina
villor har blivit anslutna.
Arbetet görs i etapper. Först gräver
man ner fiberkabel längs gatorna och
fram till kundernas tomtgränser.
Även de som ännu inte beställt fiber
får en fiberkabel indraget till
tomgränsen. På det sättet är det ingen
katastrof om man inte hoppade på
Telias första erbjudande.
Det kommer flera erbjudanden, fast
enligt nuvarande besked från Telia
tas inga nya beställningar emot före
december 2016.

Humledalsfiber får vänta
De boende utanför centrala Hälleforsnäs och Mellösa får vänta lite längre.
Att bygga ett fibernät på glesbygden
är inte lika lönsamt och lockar därför
inte företag som Telia. Boende på
landsbygden har fått bilda en egen
ekonomisk förening, som med hjälp
av ekonomiskt stöd från Landstinget
ska bygga ett eget fibernät.
Föreningen Humledalsfiber väntar
fortfarande på beskedet om bidrag
från Länsstyrelsen och har därför inte
kunnat börja med byggnationen.
— Det ha varit många förseningar.
Vi har väntat på besked sedan i oktober, berättar föreningens ordförande
Ola Engelmark, som bor i Högtorp
utanför Mellösa.
Han berättar att 96 procent av boende i området har blivit medlemmar
i föreningen. Hela 230 permanentboende och 71 fritidshus har beställt
fiber via föreningen.
— Vi uppfyller alla villkoren och
borde få det ekonomiska stödet beviljat. Jag hoppas bara att pengarna räcker till alla. Jag är optimistisk, men
vågar inte ta segern i förskott.
JarMo HaapaMäkI

I Mellösa har
man hunnit med
att dra fiberkabel
in i hushållen,
i Hälleforsnäs
har man börjat
att gräva ner
fiberkablar längs
gatorna.

Foto: JarMo HaapaMäkI

VärmePellets
VAR mILjöSmART * HANdLA LOkALT
Vår kvalitetspellets håller ett högt energivärde.
Inga tillsatser, ren kutterspån = ljus pellets
PELLETS ÄR EkONOmISkT OCH mILjöVÄNLIGT!

Sommarpris!
GRATIS uTköRNING!!

1995 kr/pall
(832 kg/pall) Erbjudandet gäller t.o.m. 22 juni 2016
vid köp av minst fyra pallar 8 mm värmepellets.
Vi kan erbjuda

räntefri avbetalning!
Dela upp betalningen med vårt Pelletskonto.
I vårt sortiment ingår egenproducerad
6 mm och 8 mm värmepellets samt 6 mm stallströpellets.
Produkten är förpackad i småsäck på pall eller i storsäck.
Hämtning sker direkt från fabriken i Hälleforsnäs eller leverans med kranbil.
För priser övrig tid på året ring oss!

HÄLLEFORSNÄS
PELLETS OCH HYVLERI AB
Kvalitetspellets från Södermanland — egen tillverkning sedan 2001
Ring för mer information: 0157-415 40 vardagar kl 8–16, övrig tid lämna meddelande

Veterantåg stannade
i Hälleforsnäs
Under lördagen den 2 april anordnade Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg tågresor mellan Oxelösund och Eskilstuna tur och retur.
Enligt en uppgjord tidtabell avgick tåget vid tre tidpunkter under
dagen från Oxelösund. Tåget stannade sedan vid Nyköpings södra
och Vrena före slutstationen Eskilstuna. Restiden denna dag mellan Oxelösund och Eskilstuna blev
strax under två timmar.
Under resan till och från Eskilstuna blev det också tågstopp på
järnvägsstationen i Hälleforsnäs
för tågmöte. Då passade vi på lördagskvällen på att titta lite på det
gamla elloket från 1958 samt tillkopplade vagnar från 1930-talet.
Vi tog några bilder av tåget, besättningen samt några av de 90talet passagerarna. Föreningens
ordförande Kai Tamminen, som
var med på tåget, berättade kortfattat om att aktiviteterna kring
tågresorna varit lyckade.
Vi som stod på perrongen i Hälleforsnäs hoppas att vi vid nästa
restillfälle kan stiga på och av
tåget även här.
LeIF Strand

Under dagen åkte nästan 450 resenärer med veterantåget och besökte
bland annat lokala museer i oxelösund och eskilstuna, berättar kai
tamminen, ordförande i FSVJ.
Foto: JarMo HaapaMäkI

Jürss mejeri öppnade tidigare än planerat
Osttillverkaren Jürss mejeri
öppnade sin verksamhet på
Bruket i Hälleforsnäs den 21
mars, samma dag som Trädgårn’n i Flen öppnade sin filial i Hälleforsnäs.
Ibland blir det inte riktigt som
planerat. När vi kontaktade
Jürss mejeri inför tryckningen
av förra numret av tidningen
fick vi beskedet att flytten till
Hälleforsnäs har blivit försenad på grund av problem med
den nya kylanläggningen.
Flytten var framflyttad till
april.
Men problemet löste sig
snabbare än någon hade förutsett. Bara ett par dagar efter att
tidningen hade tryckts kunde
företaget flytta sin verksamhet
till de nyrenoverade lokalerna.
— Lokalerna blev väldigt
fina. Vi har varit med på varje
byggmöte och lokalerna renoverades enligt våra specifika
önskemål, anpassade för vår
verksamhet, berättar Göran
Stark på Jürss mejeri.
Bergrummen nära Bruket
som ska användas för lagring
av hårdostar har ännu inte tagits i bruk. Utrymmena är inte
ordningsgjorda ännu. Bland
annat ska det ojämna grusgolvet göras om så att man kan
flytta ostvagnar i utrymmena.
— Det finns väldigt stora kyllager på mejeriet så det är inte
bråttom med bergrummen,
förklarar Göran Stark.
Det välrenommrade mejeriet
startades i Flen 2004 av Claes
och Kerstin Jürss, som härstammar från Stockholm och
Jämtland. Jürss mejeri har bli-

Jürss mejeri flyttade hela sin verksamhet från Jättunaområdet i Flen till
Bruket i Hälleforsnäs. I lokalerna rymdes tidigare bland annat matsalen
samt dusch- och omklädningsutrymmena.

vit känt för sina kvalitétsostar, som serverats bland
annat på Nobelmiddagen.
Mejeriets ostbutik har blivit
en av kommunens stora turistmål.
— Under den tiden vi har
haft öppet har vi fått många
fler kunder här jämfört med
vad vi hade i Flen. Lager 157
och Trädgår’n lockar mycket
folk till Bruket, framför allt
på lördagarna, menar Stark.

Ostbutiken har öppet från
måndag till lördag, men
Göran Stark poängterar att
den hålls öppen endast på
eftermiddagarna.
— På förmiddagarana är vi
upptagna med tillverkningen. Produktionen låg
nere under en tid när vi förberedde oss inför flytten. Det
tar en stund innan vi har
fyllt på lagrena igen.
JarMo HaapaMäkI

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med
omnejd. 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 Hälleforsnäs Allehanda. Sätt in 175 kr på BankGiro 5921-8073 för tio följande nummer av tidningen. Ange prenumerantens namn och adress och att det gäller en prenumeration av tidningen.
Eventuellt stöd till tidningen kan sättas in på samma BankGirokonto.
Tidningen går även att ladda ner gratis som en pdf-fil på vår hemsida.
Nästa utgivningsdag är fredagen den 24 juni 2016.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast fredagen den 17 juni 2016.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Halvkro
ppsmassage
350:–

Vi tar emot nya patienter!
Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
2

www.htandh.se
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Stor utförsäljning vid Brinkstugan
Lördagen den 23 april anordnades en stor utförsäljning/loppmarknad vid Brinkstugan i
Hälleforsnäs. Många fyndade
bland maskiner, verktyg och
andra inventarier som blivit
över efter nedläggningen av
olika företag som använt byggnaderna vid Brinkstugan som
förvaringslokal.
Brinkstugan, som ligger ett stenkast från Hälleforsnäs stationsområde, har under många år använts
som industriområde med tunga
maskiner och materialförråd för
Stig Perssons grävfirma samt Sven
och Lisbeth Petterssons målarfirma. Ägarna till respektive företag har blivit till åren och redan
avvecklat sina företag. Inventarierna säljs ut och även fastigheten
ska snart läggas ut till försäljning.

ovan: Brinkstugan, till vänster i bakgrunden, är en av äldsta byggnaderna i Hälleforsnäs. den stod här 1764 men kan
även vara mycket äldre än så. den användes som bostadsshus ända till 1960-talet då theodor anderssons byggfirma
köpte den från n.a. eriksson i Flenmo. den nuvarande ägaren, Stig persson (Sp Gräv) köpte fastigheten 1991.
till vänster: Bland färgbyttor och diverse målargrejor hittade man en del riktigt gamla påsar med färgpigment, från tiden den lokala målerifirman hade ett
tvåsiffrigt telefonnummer (27). det numera nedlagda företaget, grundat av
målarmästaren Viktor pettersson, öppnade en färghandel i Centralgården
(huset med pizzerian och second hand-butiken) på 1930-talet.

Välförtjänt pension
— Det ska bli skönt att bli av med
allt. Alla åren med tungt arbete har
satt sina spår i kroppen, jag vill
kunna ta det lungt nu, säger Stig
Persson, 72 år, som till slut bestämde sig för att pensionera sig.
— Fast jag har ju snickarverkstaden hemm, så jag kan alltid jobba
när andan faller på, skrattar han.
Själva Brinkstugan sägs härstamma från tiden Bruket bildades.
En del av ortens historia finns även
bevarad bland sakerna på utförsäljningen. Stig pekar på en rostig
gammal lyftkran på gården.
— Kranen användes när man
byggde Köpmannen, alltså bankhuset, i början av 1960-talet. Lite
fett och den fungerar säkert fortfarande!
Bland alla tunga maskiner och
reservdelar i servicehallen hittar vi

Foto: JarMo HaapaMäkI

Vi fick grejer över…
...så nu kör vi en utförsäljning till
vid Brinkstugan lördagen den 7 maj kl 10 –13
(åk in vid station i Hälleforsnäs, följ skyltning)
Stigs cykel, en Ridax från
1950-talet.
— Min första cykel. Jag
fick pengar till att köpa den
efter att ha lastat ved i Eskilstuna, minns Stig.
De som missade utförsäljningen får en andra chans.
Det blev en del inventarier
kvar att en andra utförsäljning anordnas lördagen den
7 maj.

Överblivet från våra nedlagda företag:
• Reservdelar till maskiner, filter, verktyg,
fettpatroner, tänder, elektroder, bergborr,
rördelar, gräsklippare, tegelpannor m.m.
• Målerimaterial och utrustning, färgpigment,
verktyg, bockar, trappstegar m.m.
Välkomna! önskar familjerna
Persson och Pettersson

JarMo HaapaMäkI

Extraerbjudande maj–juli
(16 maj–27 juli 2016)

Introduktionsbehandling
(30 minuter) 150 kr
Du får ett smakprov på Beautiful Face
och Feetchination (www.margitsoas.com)
• Välgörande ansiktsmassage
• Avslappnande behandling för
spänningar i ögonen
• Underbar fotmassage
Introduktionsbehandlingar kostar 150,och går oavkortat till Lions Club för
välgörande ändamål!

Margit Wolf certifierad
massageterapeut

tel. 072-841 18 91
Södra Villagatan 4
648 30 Hälleforsnäs
margit_wolf@gmx.de
www.margitsoas.com

Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?
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Kanontillverkning
i Hellefors (näs)
Vid Gjuterimuseets årsmöte i april berättade Kaj Eriksson om kanoner och kanontillverkning vid Bruket under
1700-talet. Kaj är född och uppväxt i
Hälleforsnäs — mamma Märta arbetade
på Posten och pappa Folke arbetade i
modellverkstaden på Bruket.
Redan som barn intresserade sig Kaj för de
två kanoner som då var uppställda utanför
Stora huset vid Bruket. Han har sedan dess
varit fascinerad av ämnet. Senare i livet råkade Kaj ut för en svår olycka då han bröt
ryggen på tre ställen. Under den långa konvalescen fick han god tid att verkligen sätta
sig in i kanonens historia i allmänhet och kanonerna från Hellefors i synnerhet.
Förutom att gå igenom all tryckt litteratur
har han källforskat i olika arkiv, exempelvis
i Eskilstuna (där en stor del av Brukets arkiv
finns) och vid Marinmuseet i Karlskrona. I
Karlskrona finns för övrigt ett flertal kompletta Helleforskanoner med lavetter (gjuten
ställning på vilket kanonröret ligger) och
korsörer (en metallsläde med hjul som håller
hela kanonen på plats).
För att ta ett exempel så tillverkades vid
Bruket 182 sexpundiga kanoner från mars
1785 till februari 1786, för leverans till Amiralitetet i Karlskrona. Bruket tillverkade
också kanonkulor.
Vanligaste storlekarna av kanoner var treoch sexpundiga men allt från halvpundiga
till tolvpundiga kanoner tillverkades i Hellefors. Dessa kanoner var tillverkade så att
de skulle kunna användas både vid försvars
skansar och på skepp. Problemet med att tillverka stora kanoner var att det åtgick mycket
stor kraft att borra upp loppet (hålet). På den
tiden fanns bara vattenkraft och fallhöjden
vid Hellefors räckte inte för att få vattenhjulen att driva större borrar. Stavsjö Bruk (på
gränsen mot Östergötland) kunde leverera
så stora som 24-pundiga kanoner.
För den som vill se en kanon från Hellefors
är den närmaste platsen Haneberg i Näshulta socken. Där står idag de två kanoner

Ring fö

r offert

Hälleforsnäskanonerna vid Haneberg, den ena från 1785, den andra en kopia från 1938.
som tidigare var placerade vid Bruket. Den
ena pjäsen är från 1785 och den andra är en
trogen kopia gjuten vid Bruket 1938. På
Skansen i Stockholm finns också några Helleforskanoner och som sagt ett flertal i
Karlskrona. I skärgården runt Sverige, t ex
vid fyrar, kan man ofta finna gamla signalkanoner. Kanske finns någonstans en okänd
Helleforskanon? Om ni hittar någon kanon
från Hellefors, hör av er till Kaj (som numera bor i Nyköping). Vanligtvis är gjutgods
från Bruket märkt med HF men på kanoner
från Hellefors syns bara ett H, enligt Kaj.

Unik karta
Kenneth Engvall, sommarboende vid Marjonstorp 2 vid Brukssjön, har forskat en hel
del när det gäller äldre kartor över Bruket
och skogarna där omkring. Därvid har han

Glädjande

Gjuterimuseets ordförande per-olov Lindström,
kartforskaren kenneth engvall och föredragshållaren kaj eriksson.

!

• 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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i Bibyarkivet i Eskilstuna funnit en karta
som inte finns i något annat arkiv, inte ens
hos Lantmäteriet. Den är från 1716 och stor
som ett köksbord, tydlig och färglagd. Kenneth har låtit skanna av originalet och
printa en kopia, som han vid årsmötet överräckte till museet. Den kommer att sättas
upp på lämplig plats i utställningslokalerna.
Kenneth har också via ett stort kartmaterial fått fram sträckningen av den ”väg”
(kanonvägen) genom skog, kärr och sjö
som användes när kanonerna vid Hellefors
skulle transporteras till Torshälla och Mälaren för utskeppning. Kanonerna lastades
troligen på kälkar och oxar var dragdjur.
Transporterna genomfördes under vintertid
då bönderna var lediga från åkerbruket och
då tjälen gått ner i marken och kärr och
sjöar var istäckta.
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Vid årsmötet kunde deltagarna glädja sig åt
ett ovanligt positivt ekonomiskt resultat.
Det berodde till stor del på mopedutställningen förra året som under den ganska
korta utställningstiden drog ett stort antal
besökare. Men även museets bok ”Kvinnorna på Bruket” har sålt bra.
Vårblåset med Flens blåsorkester genomfördes i mitten av april och längre fram ordnas några torpvandringar med anledning
av Jouko Pajulampis bok ”Nordvästra sektorn”.
text oCH Foto:
Lennart CederBerG
Fotnot 1: pund (skålpund, ca 420 gram)
är mått på hur stora kulor kanonerna
kunde skjuta. en åttapundig kanon kunde
alltså skjuta kulor som vägde drygt 3 kilo.
Sådana kulor hade en diameter av 9,5 cm.
Fotnot 2: orten hette tidigare Hellefors.
Järnbruket har haft olika variationer av
namnet Hellefors Bruk eller Hellefors styckebruk (från och med 1916 med stavningen Hällefors) sedan starten 1659.
ortsnamnet föll bort från företagsnamnet
vid namnbytet till aB Järnförädling 1920.

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

I rollen som en medleålderns arbetslös kvinna ser vi Jannica Lund. Hon tänker
mycket, och oftast skenar fantasin iväg åt oanade håll.

Den bästa av två världar
Lördagen den 7 maj visas teaterföreställningen ”Den bästa av
två världar” på Hälleforsnäs
Folkets hus. Det är en humoristisk men också gripande berättelse om en medelålders grå
arbetssökande kvinna.

Näs och Hellefors slogs
samman till Helleforsnäs
Vi har skrivit om detta
redan tidigare, för fem år
sedan. Här kommer en
något kortare repris.
Vår läsare Rolf Garenhag
kom över en cirkulär från
den kungliga generalpoststyrelsen från 1877 där man
meddelar att namnet på
poststationen Näs ändras
till Helleforsnäs. Vi vill
gärna visa våra läsare detta
historiska dokument.
Ortens första poststation
upprättades på hösten 1876
i den nybyggda järnvägsstationen vid Näs gård.
I kunggörelsen från den 3
december 1877 står följande: ”Från och med den 1
nästinstundande januari

kommer namnet å den vid
Oxelösund—Flen—Westmanlands jernväg belägna
poststationen Näs att förändras till Helleforsnäs”.
De breven som avgick
från orten mellan november 1876 och december 1877
blev alltså stämplade ”Näs”
och inte Hellefors, eller
Helleforsnäs, som man
skulle kunna tro.
Ett faktum som många
har förbisett är att även
järnvägsstationen hette till
en början ”Näs” och ingenting annat. Det officiella
namnet på järnvägststationen ändrades till Helleforsnäs den 1 juli 1878, alltså ett
halvt år efter att posten
JH
hade bytt namn.

Pjäsen är skriven av Flensbon
Anette Welinder, den framförs
av Malmköpingsbon Jannica
Lund och musiken till teaterstycket har skrivits och framförs
av Gustav Andersson, även han
bor i Malmköping.

Traditionen lever vidare
det trista och
kalla aprilvädret
var ett minne
blott när förstamajtåget med
Flens blåsorkester
tågade genom
Hälleforsnäs i
strålande solsken.
Fanbäraren var
Stefan Zunko.

Barnloppis i sporthallen
Barnloppisen i
sporthallen resulterade i ytterligare
2 300 kronor till
Barncancerfonden.
Mellösakvinnornas
insamlingar till
Barncancerfonden
uppgår nu till
nästan på pricken
25 000 kronor.

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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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 17/6 2016.

OK Tjärnen
OK Tjärnen anordnar TRIM-orientering för allmänheten under
tiden 15 maj—15 augusti. 30 kontroller är utplacerade i terrängen
väster om Hälleforsnäs. Kontrollerna kan letas upp i valfri ordning.
TRIM-paket med anvisningar, karta, kontrollbeskrivningar och
startkort säljes i Turistbyrån i Hälleforsnäs med början 10 maj.
Bland deltagare som letat upp samtliga kontroller lottas ut presentkort. Har du frågor är du välkommen att ringa Karl-Yngve Lindström på telefon 0157/403 85.
kJeLL CarLSSon

Mellösa hembygdsförening
Mellösa hembygdsförening höll årsmöte den 24 april. Till föreningens ordförande omvaldes Hans Andersson. Övriga styrelsemedlemmar, omvalda på två år: Erik Leonardz, Håkan Lövdahl, Siw
Persson och Katarina Johansson (nyvald). Kvarstår i styrelsen: Gunnar Andersson, Larsove Grip, Bengt Karlsson och Agneta Nygren.
Under året har sommarkafét, utställarna och musikunderhållarna
gjort att mycket folk har hittat till hembygdsgården. Medlemsantalet är 487.
Efter årsmötet underhöll Siri och Erik Leonardz på piano och fiol
med bl.a. folkmusik, Koppången och Våren av Grieg, medan kaffe
med dopp serverades. Mötet var välbesökt.

rätten på olika språk som ska lämnas till asylboende på Solgården.
Nästa steg är att ta fram en broschyr ”Välkommen till Sverige & Mellösa” till våra nyanlända. Är du intresserad av att vara med att arbeta fram en sådan ta kontakt med Maggie.
MaGGIe MannFeLdt

Mellösa Ryttarklubb
Mellösa Ryttarklubbs ungdomssektion MUS anordnade den 9 april
en rykt- och putstävling för sina medlemmar vid Stall Lindsberg.
Tävlingen handlade om hur viktigt det är att göra hästen ren från
smuts för att motverka skav och skador och även att hästens utrustning ska vara ren. Om man exempelvis inte smörjer lädret spricker
det och går sönder. En smutsig eller trasig utrustning kan orsaka
skada på hästen.
Deltagare samlades först vid klubbstugan för genomgång av hur
man smörjer träns och sadel. Ungdomssektionen visade även hur
man tvättar bort smuts från hovarna/benen och hur man ska göra
vid olika situationer, alla hästar reagerar olika. Deltagarna fick
också lära sig de delar på hästen som är viktiga att borsta innan
man sadlar och tränsar.
Deltagarna hade sedan en och en halv timme på sig att göra iordning sina hästar och de var uppdelade i lag, två deltagare hjälptes
åt med en häst.
Trots det blandade vädret som rådde blev det en lyckad dag för
deltagarna.
Vinnarna blev: 1) Wilma Törnkvist och Maja Mellström vann en
privatlektion, 2) Nora Ridehag och Tyra Andersson vann borstar,
3) Viktoria Eriksson vann en påse hästgodis.
MaGGIe MannFeLdt

BIrGItta oCH HanS anderSSon

Ortsutvecklingen i Mellösa
Ortsutvecklingen i Mellösa har tagit fram en broschyr ”Välkommen
till Mellösa ”och fått pengar av kommunen för kopiering av den.
Om du är nyinflyttad i Mellösa under 2015–2016 och ej fått den, ta
kontakt med Maggie Mannfeldt 076-104 23 33.
Ortsutvecklingen har även tagit fram en broschyr om allemans-

kontakt via e-post: info@ny
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Den första skivan med
Hälleforsnäsbandet
NYRKKI MONONEN
– en CD med fyra
finskspråkiga låtar
Endast 50 kr + ev.
porto (gratis leverans
inom Hälleforsnäs)
rkkimononen.com

några av deltagarna på rykt- och putstävlingen: Victoria eriksson, Linn eriksson
och emelie amrén.
Foto: MaGGIe MannFeLdt

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

Förfrågningar via e-post: ja
rmo@jarmos.se

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

Mellösa Kyrkokör
Mellösa Kyrkokör firar 95 år i år och gör det med en Jubileumskonsert i Mellösa kyrka söndag 22 maj klockan 18.
Barnkör, Ungdomskör, Kyrkokören och instrumentalister
deltar.
MaGGIe MannFeLdt

Foto: JarMo HaapaMäkI

Utställningen med pentti Gullstens målningar på Bruket

Hälleforsnäs Konstförening
Hälleforsnäs Konstförening hade årsmöte den 16 april på
Bruket, i lokalen mitt emot Lager 157. Hela styrelsen valdes om. Den traditionsenliga vårutställningen hölls i
samma lokal, konstnären denna gång var Pentti Gullsten.
Hans tavlor visades i Serholts gamla butikslokal under
fem dagar.
Föreningens medlemmar som vann en tavla av Pentti
Gullsten: Göte Andersson, Leif Larsson och Tage Claesson, Mellösa, Berit Eriksson och Johan Erlandsson, Hälleforsnäs, None Marie Kemp, Stockholm, Åke Söderström,
Flen, Eva Wahlberg och Inge Sundström, Nyköping.
Konstföreningen beslutade vid sitt årsmöte att avyttra
sina tavlor, som tidigare bevarats i skolbyggnaden. Den
mest värdefulla av tavlorna, en Zorn, ska säljas på en auktion. Resten av konsten ska lottas ut bland medlemmarna.

På gång

ett urval av olika evenemang
i tidningens utgivningsområde

Skicka in evenemangstips med arrangörens kontaktuppgifter via
e-post till guiden@halleforsnas.se eller till brevlådan utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7. Nästa deadline: 17/6 2016
Konstgalleriet Hälleforsnäs, öppet
tis–fre 11–17, lör-sön 11–15
2/4–15/5 Konstutställning
”Skulpturer och andra verk” av
Gun Haglund (Katrineholm)
28/5–4/9 Fotoutställning ”Och
tiden blir ett förunderligt ting”,
fotografier av Sune Jonsson
4/6–31/7 Fotoutställning med
bilder på gjuteriets rivning av
Eva Wernlid (Stockholm)
Bruksmuseum, Hälleforsnäs
HIF bilbingo fredagar 20/5—17/6
Försäljningsstart: kl 17.30. Spelstart: kl 18.45. Edströmsvallen,
Hälleforsnäs
lör 7 maj Teater ”Den bästa av
världar” med Jannica Lund och
Gustav Andersson, Folkets Hus
Hälleforsnäs kl 19—21.30

ten. TRIM-paket säljs av Turistbyrån i Hälleforsnäs från och med 10
maj. Mer info: 0157/403 85
tis 17 maj Musikunderhållning
med Lena och Bengt Hägg
Gjutaren, Hälleforsnäs kl 13
tor 19 maj "Inför helgen" på Gjutaren med sång, musik, andakt,
kaffe kl 15 Arr: Centrumkyrkan
sön 22 maj Konsert med Barnkör,
Ungdomskör, Kyrkokören och instrumentalister, Mellösa kyrka kl 18
fre 3 juni Musik Bro´s Irish Music,
Teater Klämman, Fridal kl 19.30
lör 4 juni Musik Folktrio Jenny
Tidman, Patrik Andersson och Ray
Cooper, svensk folkmusik, Teater
Klämman, Fridal kl 14

fre 13 maj Musik Hillfillies, bluegrassjam, Teater Klämman, Fridal kl
19.30 Bokning 0735-99 76 92
(ofta obligatoriskt) Se även www.
teaterklamman.se

fre 24 juni Midsommarfirande vid
hembygdsgården i Mellösa, lekar
kring majstången. Musik: Birgitta
Andersson. Alla är välkomna att
klä stången kl. 12.30. Ta med
blommor! Arr: Mellösa hembygdsförening, kl 13

15 maj—15 augusti OK Tjärnens
TRIM-orientering för allmänhe-

tis 30 juni Musik The sons of Navarone, Teater Klämman kl 19.30

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
6/5 – 15/5 2016

Arlas ostar

Prä st, He rrg ård ,
Grevé

Coca-cola, 150 cl
g
,90 /k Fanta, Sprite
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

Välkomna !

hälsar Ove, Eric, Emma, Pernilla, jonas, Susanne

