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Bruksskolan totalrenoveras
Tack vare en mängd nyinflyttade barnfamiljer från andra
länder ökar antalet elever i
Bruksskolan. Vi får inte tillbaka högstadiet, men fler elever ökar skolans resurser och
ökar chanserna att våra barn
får gå i skola på hemorten, åtminstone upp till årskurs 6.
— Jag är stolt över att vara
Bruksskolans rektor, säger Carolina Eriksson utan omsvep.
Stämningen på skolan är bra,
tack vare en mängd åtgärder
som vidtagits under den senaste
tiden mot mobbning och allt
tjafs. Både personalen och barnen är glada, det är härligt att
jobba då.
Carolina Eriksson har varit
Bruksskolans rektor sedan två
år tillbaka, då hon tog över jobbet efter Mariette Engwall.
Hon berättar att för bara ett år
sedan var det mycket kränkningar på skolan, barn kallade
varandra för fula saker, det var
ständigt konflikter och bråk
under rasterna.
— Vi var inte alls nöjda. Vi var
tvungna att göra någonting.
Hon berättar att genom att öka
antalet rastvakter från minst två
till minst fyra och genom att aktivera barnen med organiserade
lekar, som gör att barn leker
över klassgränserna har stämningen på skolgården blivit
markant bättre.
Så mycket bättre att även Sveriges TV har uppmärkammat
det framgångsrika arbetet som
gjorts på Bruksskolan.

Bättre inne- och utemiljö
Under sommaren ska flera av
Bruksskolans lokaler totalrenoveras. Dessutom ska skolgården
få en ansiktslyftning, nya lekattraktioner installeras och en del
omdirigeringar sker inom skolområdet.
— Det ska bli fantastiskt att få
nya moderna lokaler. Standar-

den var inte så låg förut heller,
allt var bara gammalt. Nu får vi
bättre värme, ventilation och el.
Lokalerna blir dessutom handikappanpassade med bland
annat hiss, berättar rektorn Carolina Eriksson.
Varje elev på årskurserna 4—6
ska få en egen bärbar dator att
göra sina skoluppgifter med.
Även eleverna på årskurserna
1—3 ska få datorer, men får dela
dator med en kamrat.
Bruksskolan, med sju olika
årskurser, från förskoleklass till
sexan, har i dag 164 elever,
varav cirka 45 nyanlända. Skolans goda rykte har gjort att
även barn från andra orter vill
gå i Bruksskolan, bland annat
från Eskilstuna och Skebokvarn

Omdirigeringar
Skolområdets äldsta byggnad,
”Gamla skolan” som brukspatronen Celsing lät uppföra 1871,
ska inrymma en musiksal, förskoleklassen och årskurs 1. Dessutom ska skolsköterskan,
kuratorn och specialpedagogen
få utrymmen i den vackra Kmärkta byggnaden, ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom.
Byggnaden har numer ett nytt
smeknamn, ”Vita villan”.
Efter att den nyare skolan intill, Burspråket, invigdes 1939,
har den gamla skolan använts
som bland annat gymnastiksal,
textilslöjdsal och nu senast för
ett år sedan av särskolan.
Burspråket (se bilden) kommer att inrymma resten av
Bruksskolans årskurser och resten av personalen.
— Vi vet inte säkert när vi på
rektorsexpeditionen kan flytta
från Vinkelhuset till Burspåket,
det kanske blir lite senare på
hösten. Men vi räknar med att
byggjobbarna är klara med alla
klassrummen och utemiljön
innan skolstarten i höst, säger
rektorn Eriksson.
— Vi kommer att bjuda till en

Bruksskolans rektor Carolina Eriksson är stolt över sin skola. ”Vi har en
härlig stämning i skolan, tack vare vår personal som jobbar ständigt för
att eliminera onödigt tjafs mellan eleverna. En elev som mår bra lär sig
mycket mer.”

Foto: Jarmo Haapamäki

stor invigningsfest på hösten
när allt är klart!

Tomma lokaler
Celsingeskolan mellan Konsumbutiken och sporthallen,
har nu stått tom ett år efter att
högstadiet lades ner i Hälleforsnäs. Den kommer stå tom även
efter omdirigeringarna.
Skolbyggnaden invigdes 1956.
Under senare år hölls där även
en ettårig gymnasieutbildning,
en konsumentekonomisk linje.
Årskurserna 6—9 gick på 2000talet i Celsingeskolan.
De båda förskolorna i Hälleforsnäs, Masmåstargården på
Masmästarvägen och Skogshyddan vid vattentornet, ska
slås samman och flyttas till skolområdet.
Renoveringen kommer att ske
i etapper. Förskolorna flyttar in

sist, till vinkelskolan, tidigare
kallad lågstadieskolan (byggår
1955, samma år som skolmatsalen). Enligt nuvarande planer
kommer flytten av förskolorna
till centrum att ske i april 2017.
Närheten av biltrafik har bekymrat många föräldrar, även
blandningen av skolbarn med
småbarn. Carolina Eriksson bedyrar dock att barnens säkerhet
har varit en av de viktigaste frågorna vid planeringen av förskolornas flytt.
— Förskolebarnen kommer
inte att dela lekplatser med skoleleverna, utan gårdplanen runt
vinkelhuset kommer bli ett inhägnat område. Barnen kan inte
heller irra sig bort från gårdsplanen till biltrafiken. Det kommer
att byggas ett rejält staket som
hindrar detta.
Jarmo Haapamäki

Det är tryggt att
bo i Hälleforsnäs
I sociala medier har några kvinnor i Hälleforsnäs berättat att de
känt sig förföljda av en man som
skyddar sitt ansikte med halsduk.
De tvekar att ensamma våga ge
sig ut på en löprunda. Kvinnorna
är rädda för att bli attackerade av
den maskerade mannen.
Vi kontaktade områdespolisen
Stig-Ove Uddin om han kände till
förföljelserna.
— Ja, jag har följt diskussionen
på Facebook. Däremot har ingen
gjort någon polisanmälan och vad
jag vet har inga brott begåtts.
Kvinnorna känner sig skrämda,
men vad jag vet har ingen blivit
attackerad av mannen.
Områdespolisen berättar att i
Flen har några män försökt att få
unga flickor att följa med dem i
sin bil, vilket dock inte är olagligt.
— Man ska vara på sin vakt,
men finns inga skäl till panik, bedyrar Uddin.
Det har hänt en hel del i Hälleforsnäs på sistone. Grävmaskiner
som har vandaliserats, elkablar
som har blivit avklippta vid gångbanabygget, inbrott i källarförråd... Många brott som begås i
området uppmärksammas i sociala medier och det är lätt att få
en uppfattning att en brottsvåg
sköljer över orten.
— Så är det inte. Det är ett lugnt
samhälle. Jag vill hävda att Hälleforsnäs är en idyll jämfört med
många andra orter. Antalet anmälda brott i Hälleforsnäs är lågt
och faktiskt lägre än exempelvis i
Mellösa.
Jarmo Haapamäki

Vackra bilder på försvinnande kulturhistoria
En fotoutställning på gjuterimuseet visar ett urval av
bilder som fotografen Eva
Wernlid tagit före och efter
rivningen av gjuteriet i Hälleforsnäs.
Utställningen
pågår fram till slutet av juli.
Ni kan läsa mer om fotografen
Eva Wernlid och se hennes
verk på hemsidan wernlid.se.

Dokumentärfotografen Eva Wernlid, här uppvaktad vid vernissaget på Hälleforsnäs Gjuterimuseum den 4
juni. till höger ett par exempel av bilderna Eva tagit på gjuteriet, före och efter rivningen.
Eva Wernlid är stockholmare, men bor tillsammans med sin man under somrarna i Hälleforsnäs. Hon är dokumentärfotograf till
yrket och har gjort flera böcker som berättar
om trakter med dess historia, nu senast Harpan och Järnet, en berättelse om järnbruk och
folkmusik i Norra Uppland.
— När jag hörde att gjuteriet skulle rivas
blev det naturligt för mig att fånga händelsen
med min kamera. Det gäller att fånga de olika
processerna i rivningen, före, själva rivningen
och hur det ser ut efteråt, berättar Eva.
— Bilderna berättar historien om brukets
historia, om arbetarna som med sitt arbetet
skapade ett värde som hela Sverige kunde ta
del av, Sveriges välstånd. Men det är också
viktigt att ta fasta på vad invånarna i Hälleforsnäs vill göra med den tomma ytan efter
att gjuteriet är rivet, att tänka framåt.

Eva berättar att hon och hennes familj känner sig välkomna i Hälleforsnäs.
— Det har alltid varit en tillströmning av
nya människor här och vi är en del av den tillströmningen, alltså helt naturligt. Sedan är
Hälleforsnäs en mycket vacker trakt med fina
skogar och sjöar att ströva omkring i. Plocka
bär och svamp är något jag gör med glädje på
sensommaren!
Eva fotograferade rivningsprocessen oftast
under helger när rivningsmaskinerna stod
stilla. Hon berättar att hon först var lite ledsen
för att hon missade alla grävskopor, men har
senare kommit på att det är tack vare det som
rivningen av själva Bruket kommer i fokus.
— Alla detaljer, stenar, metaller och murbruk framträder med sin historia.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
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Jarmo Haapamäki

Det var livat på Vallen...

Kort och
gott

Detta hände för
tio år sedan...

ovan: Varje år tävlar Burspråkets alla klasser, inklusive förskoleklassen, mot varandra i olika lagsporter.
Årets Burspråk open hölls på Edströmsvallen tisdagen den 7 juni, på terminens sista skolvecka. Elevernas
hejarklacksremsor och glad tillrop hördes långväga.
Nedan: Veckan därefter, på onsdagen den 15 juni, fylldes Edströmsvallen återigen av tjo och tjim. Boulespelare från olika delar av Sörmland invaderade Vallen när pro anordnade Boulens dag i Hälleforsnäs.
86 lag tävlade mot varandra på en vacker men svettig dag.

Skolavslutningen i Hälleforsnäs
För första gången sedan tidigt 1980-tal
hölls en skolavslutning i Hälleforsnäs
utan avslutningsceremoni för niorna.
Sedan hösten 2015 har eleverna i årskurserna 7–9 bussats till Stenhammarskolan
i Flen.
I stället var det sexorna som var de stora stjärnorna på skolavslutning, som hölls fredagen
den 10 juni i Hälleforsnäs Sporthall. När det
tidigare var niorna som fick stipendier från
Lions med mera var det nu de flitigaste och
vänligaste eleverna i årskurs 6 som belönades
med pengagåvor.
Årets Lions stipendiater: Frida Zazis (studieresultat och studiemotivation), Ahmed El
Garbi (språkbegåvad, lärt sig svenska på kort
tid, pratar fyra olika språk), Qim Svensson
(stor utveckling och upphämtning) och Lin-

néa Wirström (kamrat och positiv förebild).
Qim Svensson fick även rektorn Carolina
Erikssons stipendium.
Alla årskurserna och även lärarna deltog i
programmet, det erbjöds stora portioner av
musik, sång och dans.
Numera härstammar en del av skolans elever från mellanöstern och många av deras
föräldrar förstår inte svenska så bra. Programvärdarna ledde därför anslutningsceremonin på både svenska och arabiska. I
Hälleforsnäs skäms man dock inte att sjunga
nationalsången vid skolavslutningen eller
vifta med den svenska flaggan. Här har de
inte stämplats som främlingsfientliga utan är
en lika naturlig del av avslutningsceremonin
som psalmen ”Den blomstertid nu kommer”.
Jarmo Haapamäki

Vi bläddrar lite i 2006-års Hälleforsnäs Allehanda-tidningar...
• Folktandvården var kvar i
Hälleforsnäs i början av året,
men hölls stängd allt oftare för
att till slut stängas helt. Efter en
tid utan tandläkare har Hälleforsnäs sedan 2008 en privattandläkarmottagning.
• Tuija Virtanen tog över tjänsten som distriktssköterska i Hälleforsnäs. Distrikstsköterskamottagningen i Hälleforsnäs har i
dag öppet enligt överenskommelse vid tidsbokning.
• En ny servicebutik, Lilla Hörnan, öppnade i början av 2006 i
hörnet av Torsgatan-Storgatan.
Affärerna gick inte så bra som
ägaren hoppats på och butiken
stängdes efter en kort tid.
• Team Öhman sålde sina fastigheter på Edströms väg 6, 8 och
10 till Snah AB. Köpeskillningen
var 5,3 miljoner kronor.
• Kolhusteaterns pjäs sommaren 2006 hette Blodsbröder.
• Ett nytt företag, JS Plastmontage, etablerade sig på Bruket.
Gjuteriet var fortfarande i gång,
produktionen lades ned för gott
i slutet av 2010.
• Skivbolaget Hälleforsnäs Records bildades i juni 2006. Första
utgivningarna var två fulllängdsskivor, en soloskiva av
och med undertecknad samt en
CD med bandet The Soul Preachers, som tidigare hade getts ut
som en ljudkassett. Skivbolaget
existerar fortfarande men ger
sällan ut några plattor.
Jarmo Haapamäki

Allt inom bygg – med garanti!
Tak, fasad, altanbygge, fönsterbyte,
badrum, bastu, kök och inredning,
målning, rivning, asbetsanering o.s.v.
Nu sommarrabatt: arbete –20% ! (ROT –30% max 50 000 kr)
Ring eller mejla för offert!

Trinavia AB 076-765 75 00 / 08-519 70 350
trinaviaab@gmail.com
Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?
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Alla ska få fiber
Flens kommun har som målsättning
att alla hushåll och företag i kommunen ska få en snabb fiberanslutning. Totalt rör det sig om närmare
4 500 fastigheter.
Man kan inte längre räkna med Länsstyrelsens stöd för bredbandsutbyggnaden på landsbyggden. Pengarna
räcker inte till alla. Föreningen Humladalsfiber är en de drabbade, byggstarten för fibersatsningen på landsbygden
runt Mellösa och Hälleforsnäs har flyttats fram gång på gång och det är inte
säkert om föreningen får något statligt
stöd över huvud taget.
Därför har Flens kommun beslutat att
hjälpa till. Tidigare har kommunen valt
att låta kommersiella aktörer ensamma
bygga fibernätet i kommunen, men
väljer nu att aktivt delta i utbyggnaden.
Länsstyrelsens besked om bredbandsstöd på landsbygden förväntas vara
ofördelaktigt för kommunens invånare
och byalagen. Målet är att Flens kommun ska ha 100 procent täckning och
därmed erbjuda alla i kommunen fiber
och minst 100 Mbit/s internetanslutning.
Ett samarbetsavtal mellan Flens kommun och företaget IP-Only skrevs

installationen av fiberledningar till hushållen i Hälleforsnäs pågår för fullt. kundernas erfarenheter på installationen har minst sagt varit varierande. En del är mycket nöjda med installatörerna medan en del av har
fått sina hem delvis förstörda på grund av installatörernas slarv.
under den 17 juni. Tillsammans ska de arbeta
för ett heltäckande fibernät i kommunen.

Villorna i Hälleforsnäs snart
anslutna
Medan invånarna på landsbygden får stå ut
med förseningar och osäkra besked, har fibernätet byggts i rask takt i centrala Hälleforsnäs.
Fast det är inte alltid det har gått enligt planerna. Grävmaskinerna har gått varma över-

allt i samhället och vi har fått in rapporter om
trasiga vägbeläggningar, avgrävda el- och telefonledningar och till och med översvämningar i villor, orsakade av sönderborrade
vattenledningar vid installationen av fiberanslutningen.
Vi hoppas att missöden som dessa hör till
undantagen och att de allra flesta installationerna har löpt väl.
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
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

På gång

ett urval av olika evenemang
i tidningens utgivningsområde

Sammanställd av Arnold Renting. Skicka in evenemangstips med
arrangörens kontaktuppgifter via e-post till guiden@halleforsnas.se
eller till brevlådan utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7.
Nästa deadline: 5/8 2016

Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet tis–fre 11–17, lör-sön 11–15
28/5–4/9 Fotoutställning ”Och tiden blir ett förunderligt ting”
fotografier av Sune Jonsson Bruksmuseum Hälleforsnäs (samma
öppettider) 4/6—31/7: Fotoutställning med bilder på gjuteriets
rivning av Eva Wernlid (se artikel). Fotoutställning aug-sept:
Göran Rooth (Södertälje) Hemsida: gjuterimuseum.se
HIF bilbingo fredagar 1/7—9/9 Försäljningsstart: kl 17.30.
Spelstart: kl 18.45. Edströmsvallen, Hälleforsnäs
15 maj—15 augusti OK Tjärnens TRIM-orientering för allmänheten. TRIM-paket säljs av Turistbyrån i Hälleforsnäs.
Mer info: 0157/403 85
Sagostigen vid Hällarens gård i Bäckåsen har i sommar öppet
t.o.m. 28/8. Öppettider kl 10—16, under tiden 1/7—7/8
kl 9.30—17. Barnteater med Teater Rita Prick 1/7—7/8
varje dag utom so
̈ndagar och ma
̊ndagar kl 13.
Hemsida: sagostigen.se
Visning av Mellösa kyrka varje lördag och söndag kl 13
under perioden 2/7—21/8
fre 24 juni midsommarfirande vid hembygdsgården Mellösa kl 13
Lekar kring majstången, musik Birgitta Andersson. Alla är
välkomna att klä stången kl. 12.30. Ta med blommor!
Arr: Mellösa hembygdsförening

under tiden 2 juli—21 augusti. Kaffeservering, utställningar,
hembygdsmaterial. Musikunderhållning lördagar kl 14.
Hemsida: hembygd.se/mellosa-hembygdsforening
ons 6 juli Musik Lalla Hansson, Teater Klämman Mellösa
tor 7 juli Musik Hedin/Hazelius, folkmusik, Teater Klämman
fre 8 juli och lör 9 juli Musik Jack Vreeswijk och Love Thulin,
Teater Klämman, Mellösa
lör 9 juli, Musik ”Nära ting” Återblickar från den rika sång- och
musikskatten från förr till i dag. Med kända och mindre kända
visor, schlagers och evergreens. Mellösa hembygdsgård kl 14
sön 10 juli Musikgudtjänst Orgelkonsert med Siri Leonardz
Mellösa kyrka kl 17
sön 10 juli Musik Daniel och Emma Reid, folkmusik, Teater
Klämman Mellösa
ons 13 juli Musik Bluegrassjam, Teater Klämman Mellösa
Fritt inträde
tor 14 juli Musik Göran Engman, Kettil Medelius: ”Elvis, Sinatra
och Cash” Teater Klämman Mellösa
fre 15 juli Musik Karin E-Bach, Simon Stålspets: ”Öppna Landskap” Teater Klämman Mellösa
lör 16 juli Musik Mikael Rickfors, Jonatan Stenson och Louise
Raeder, Teater Klämman Mellösa
lör 16 juli Barnkuldag med James Hollingworth: ”Älgarna demonstrerar i djurens brevlåda” Mellösa hembygdsgård kl 14

arkiVBilD: Jarmo Haapamäki

fre 24 juni Midsommarfirande Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 14
Dans kring midsommarstången, tävlingar, lekar, lotterier etc.
Arr: Hälleforsnäs IF
lör 25 jun Friluftsmässa i Kyrkparken Mellösa kl 11
Ta med kaffekorg!
sön 26 jun Friluftsmässa i Kyrkparken Hälleforsnäs kl 11
Ta med kaffekorg!
ons 29 jun Sommarfest på Edströmsvallen. Lunch, kaffe,
sommarlekar och underhållning av Triss i damer kl. 13.30
Arr: PRO Hälleforsnäs–Mellösa. Anmälan till 410 59 eller
070-854 04 29 senast den 22 juni
tor 30 juni Musik The sons of Navarone (Belgien), bluegrass,
Teater Klämman Mellösa. Bokning: Teater Klämman: 0735 -99
76 Hemsida: www.teaterklamman.se
Livemusik kl 19.30 om inget annat klockslag anges.
lör 2 juli Bakluckeloppis på Bruksområdet kl 9—13
Arr: Hälleforsnäs Gymnastikförening
lör 2 juli Musik Los Localos – sydamerikansk hetta möter
nordiskt vemod. Mellösa hembygdsgård kl 14
Mellösa hembygdsförening håller sommarkafé vid hembygdsgården intill Mellösa kyrka varje lördag och söndag kl 13—17

missa inte: James Hollingworth underhåller på Barnkuldagen den 16
juli på hembygdsgården i mellösa. Uppmärksamma också den 30 juli
då mellösa Hembygdsförening firar 80-årsjubileum.
ons 20 juli Musik Fredrik Bertilsson Trio, Teater Klämman
tor 21 juli Musik Rydvall/Mjelva, folkmusik, Teater Klämman
fre 22 juli—lör 13 augusti Musikalen AIDA av Elton John och
Tim Rice, Kolhusteatern Hälleforsnäs. För mer info och biljetter
se hemsidan kolhusteatern.se
lör 23 juli Musik Oktetten Lars 8, Teater Klämman Mellösa
lör 23 juli Musik ”Sega gubbar med harpor” – folkligt på nyckelharpor, Mellösa hembygdsgård kl 14
sön 24 juli Musik Engmans Kapell, Teater Klämman Mellösa
30 juli Musik Conny Andersson underhåller med sång och keyboard, Mellösa hembygdsgård kl 14
OBS! Jubileumskafé: Mellösa Hembygdsförening firar 80 år
fre 5 aug Musik Top Dogs, Blueskväll, Teater Klämman Mellösa
lör 6 aug Musik Glade Glenn: ”Mer dragspel till folket” Mellösa
hembygdsgård kl 14
sön 7 aug Musikgudtjänst Musik i sommarkväll: ”Vi tre” — sång
och musik med Kerstin Gustafson, Maija Oxelhag och Anna-Lena
Stengård, Mellösa kyrka kl 17
8—12 augusti, Kulturläger för barn, Teater Klämman Mellösa
Hemsida: www.teaterklamman.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 eller informativa
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.

Fiskebryggan vad badet i mellösa.

Foto: maGGiE maNNFElDt

framför Nils Karlsson Pyssling-sången ”Vad det är bra att jag har
dig” där först bara förskoleklass och årskurs 1 sjöng den och sedan
byggde vi på med fler klasser och till slut sträcktes alla händer upp
för att visa att vi hör ihop och hjälper varandra i vått och torrt. För
som i sången… ingen vill vara ensam.
Alla klasser och fritids redovisade sedan några minnen från detta
läsår. Två barn från varje klass kom fram och läste upp några av
klassens alla minnen och visade genom att hålla upp ett plakat (eller
ett djur) med bild på vad just den klassen jobbat extra med detta
läsår. Förskoleklassen har jobbat extra med ”Bussig kompis”, årskurs 1 med ”Bondgården”, årskurs 2 med ”Livets utveckling från
havet till dinosaurierna”, årskurs 3 ”Nationella proven”, årskurs 4
”Näringskedjor från konsument till producent”, årskurs 5 deltog ju
i radiosändning av ”Vi i femman” så de hade själva ritat ett fin teckning om detta och till sist fritids som jobbat med ”Känslor och hemlig kompis”.
I år hade vi ingen klass att tacka av då skolan utökas med årskurs
6 till hösten men personalen framförde ändå sin avslutningssång
som detta år fick skrivas om till en sommarhälsning till alla elever.
Vi avslutade det hela innan vi tågade tillbaka till skolgården med
att tillsammans med alla i kyrkan sjunga ”Idas sommarvisa” för då
infinner sig känslan av att sommarlovsdörren har öppnats.
maGGiE maNNFElDt

Ny fiskebrygga vid badet i Mellösa
Ortsutvecklingsgruppen Mötesplatser har fått kommunen att
bygga en fiskebrygga vid Mellösabadet. Den är nu på plats, cirka
20 meter bakom dasset. Vi önskar alla fiskare lycka till, men glöm
inte köpa fiskekort innan du fiskar. Man får i dagsläget fiska från
badbryggan men under ansvar och när det inte är folk där som
badar.
Fiskekort för att fiska i Mellösasjön kan du köpa av Hans Andersson som bor vid Storgården mittemot kyrkan (0157-600 68) eller i
Bysmedjan. Ett årskort, som gäller för hela familjen, kostar 150 kr.
Ungdomar under 15 år betalar 20 kr/år, ett månadskort 50 kr och
fiskekort för en dag kostar 25 kr.
maGGiE maNNFElDt

Elevminnen.

Foto: maGGiE maNNFElDt

Skolavslutning i Kyrkskolan
Under höstterminen fanns en oro över att årets skolavslutning
skulle bli den sista på Kyrkskolan men som ni alla vet så blir skolan
kvar och vi kommer få vara med om flera fina och stämningsfulla
avslutningar framöver.
Årets avslutning började med några regndroppar under hissandet
av flaggan och nationalsången på skolgården innan hela skolan
med Isac Lindblom i spetsen som årets fanbärare tågade upp till en
som vanligt fullsatt kyrka.
Alla elever bjöd på ett fantastiskt program med sånger om vänskap, gemenskap och även några på temat ”Livets mångfald” som
har varit hela skolans inklusive fritidhemmets tema detta läsår.
Det är svårt att hålla tårarna tillbaka då ”Den blomstertid nu kommer” spelas och alla stämmer in i den fina texten likaså när alla barn

kontakt via e-post: info@ny
6

Den första skivan med
Hälleforsnäsbandet
NYRKKI MONONEN
– en CD med
brutal finsk rock
Endast 50 kr + ev.
porto (gratis leverans
inom Hälleforsnäs)
rkkimononen.com

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se

• Uthyrning av ljUdanläggningar
• 24-kanals inspelningsstUdio
jarMo haapaMäki
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 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.

Hälleforsnäs Gymnastikförening
Efter sommaruppehållet drar gymanstikföreningens verksamhet
i gång igen måndagen den 29 augusti (vecka 35). Hos oss kan
gammal som ung, kvinna och man, gympa. Vi har två barngrupper, två pass med gruppträning för kvinnor och män samt en motionsgrupp för endast män. Dessutom har vi en grupp som kör
cirkelträning och innebandy.
Vi har även en promenadgrupp för dem som vill röra på sig ute
i naturen.
Nytt för hösten är onsdagsgruppträningen som får ny ledare,
Anna-Karin Andersson. Vi välkomnar henne till oss.
Vi kommer att införa en ny lägre avgift på promenadgruppen.
Om man bara vill vara med på promenad så betalar man endast
medlemsavgiften på 100 kr/år. Vi gör detta för att vi vill främja
motion.
Välkomna till en fartfylld höst hos Hälleforsnäs gymnastikförening!
EVa lUNDiN, HällEForSNäS GymNaStikFörENiNG

Promenadgängets våravslutning på Sörmlandsleden
Gymnastikföreningens promenadgrupp har gått på stigarna runt
Hälleforsnäs varje tisdag under våren. Lördagen den 28 maj var
det dags för avslutning, en heldag på Sörmlandsleden.
Vi var ett härligt gäng på ett tiotal personer som startade vår
vandring i Svalboviken, etappen går genom utpräglad vildmark.
Efter cirka tre kilometer når man den lilla sjön Båven, en av Sörmlands högst belägna sjöar med 94 meter över havet.
Vi har sådan tur att Eva-Stina Pettersson är med på denna dag,
under vandringen berättar hon för oss bland annat om Olle Edlund, som 1950 försvinner under en nattorientering och hittades
efter skallgång avliden. Det restes en minnessten på platsen.
Vi fortsätter mot nästa sjö, Mögsjön, där vi har en längre paus
grillar korv och njuter av tystnaden. Därifrån följde vi Sömlandsleden vidare genom Långmossen mot Fyrsjön och sedan Flyna.
Efter sex timmars härlig vandring, på en otroligt vacker dag, var
vi tillbaka vid sporthallen.
Vi kommer göra en ny vandring i höst, välkomna alla som vill
ut i skog och natur!
EVa lUNDiN, HällEForSNäS GymNaStikFörENiNG

Ett härligt gäng som gillar
att promenera i naturen.
Fotografiet togs under
den dagslånga vandringen
på Sörmlandsleden
i slutet av maj.
Foto: EVa lUNDiN

Flenmo Byggnadsvård
Vi har flyttat till Stav.
Ordinarie öppettider:
mån-tis 12–18
ons 12–16
lördagar jämna veckor 12–15
Semesteröppet i juli 2016:
mån-tis 12–16
lördag 2 och 16 juli 12–15
Semesterstängt 20/7—31/7
Fr.o.m. 1 aug gäller ordinarie tider.
Telefon: 0735-81 58 95
Vi svarar i telefonen endast när vi
har öppet. Ändrade tider meddelas
på vår Facebooksida.
Följ oss där!

Loppis på Bruket
Sommaren är här. Passa på att städa ur vind och förråd! Fyll bilen
och kom på bakluckeloppis, sälj eller fynda! Hälleforsnäs gymnastikförening anordnar bakluckeloppis lördagen den 2 juli kl 9—13
nere på bruksområdet. Anmälan sker direkt på plats.
EVa lUNDiN, HällEForSNäS GymNaStikFörENiNG

ffert!

ör o
Ring f

• 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 reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

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.
Tidningen ges för närvarande ut var sjunde fredag.
Nästa utgivningsdag är fredagen den 12 augusti 2016.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast fredagen den 5 augusti 2016.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Priserna gäller
24/6 – 3/7 2016

Midsommarafton 9–15 Midsommardagen 10–18, annars öppet som vanligt
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Vi önskar er alla en trevlig midsommar!

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

Välkomna !
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Präst , Herrgå rd,
Grevé
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hälsar Ove, Eric, Emma, Pernilla, Jonas, Susanne

