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20 år med Kolhusteatern
Både skådespelarna och föreningens styrelse har blivit
bytta med åren, men grundidén är densamma: att producera högklassiga teateruppsättningar i Kolhuset.
Det kunde ha slutat redan innan
det började. För 21 år sedan,
sommaren 1995, sattes ”Järnåldern”, en pampig teaterföreställning, upp i Kolhuset i
Hälleforsnäs. Teaterföreställningarna var en stor succé men
den nybildade teaterföreningen
var mycket bättre på att skapa
konst än att sköta sina finanser.
Kulturföreningen Söder Bergslag sattes i konkurs i juni 1996.
Föreningen hade lämnat efter
sig hela 3,4 miljoner kronor i
skulder. Konkursförvaltaren lät
dock produktionen fortsätta och
de planerade 15 föreställningar
av ”Tiggarnas stad” kunde genomföras under sommaren,
tack vare ett privat lån på
300 000 kronor till föreningen.
Vid slutet av det tumultartade
året 1996 bildades en ny förening, som inte ville förknippas
med Kulturföreningen Söder
Bergslag och dess miljonskulder. Föreningen Kolhusteatern
registrerades i december 1996.
Det har därmed gått snart 20

år sedan föreningen bildades.
Den första produktionen, 1997
sommarens ”Gruff” var en småskalig produktion, inte alls som
de tidigare pråliga uppsättningar hade varit. Föreningen
ville inte upprepa den gamla
styrelsens misstag och leva över
sina tillgångar. Tiden med
champagne och kaviar hörde till
det förflutna.
Tack vare stödpengar från allmänna medel kunde man dock
anlita en scenograf, regissör,
ljus- och kostymdesigner och en
handfull proffsskådisar.
Av uppsättningarna under de
första tio åren nämner vi speciellt ”Den goda människan i Sezuan” som var så uppskattad av
publiken att den sattes upp två
år i rad, 1999 och 2000.

Högklassiga
produktioner
Det har det blivit en större teaterproduktion i Kolhuset under
varje sommar sedan 1995, numera med mestadels ideella
krafter. Under de senaste tio
åren har alla skådespelarna
varit oavlönade amatörer, som
ser Kolhusteatern som ett fantastisk ställe att växa som skådespelare.
Och inte har det gått sämre för

Statsministern Stefan Löfven som satt bland publiken vid en av förra
veckans föreställningar av musikalen aida var lyrisk över föreställningens
kvalitet och underhållsvärde. Han kom fram till ensemblen efter föreställningen för att visa sin uppsakttning. Statsministern ställde naturligtvis
upp på en gruppbild på trappan till kolhuset. FoTo: JESpEr BEngTSSon
det. Under de senaste åren har
Kolhusteatern kunnat erbjuda
fantastiska föreställningar som
fallit både kritikerna och publiken i smaken. Föreställningar
som Little Shop of Horrors,
Spök!, All Shook Up och Spring
Awakening håller alla mycket
hög klass och har lockat till sig
en stor publik till Kolhuset i
Hälleforsnäs. Nästan alla föreställningarna har varit slutsålda.
Årets musikal, Aida, är baserad på en Verdis opera från
1871, men musiken till denna
uppsättning har skrivits av
Elton John.

Enkelt men stilfullt

För 20 år sedan. Bilder från premiären av 1996 års produktion ”Tiggarnas
stad” med bland annat Elisabeth Bergqvist och markku kelloniemi i ensembFoTo: Jarmo Haapamäki
len. Judith Hollander regisserade.

Med enkla medel förflyttar man
åskådarna från Sörmländska
myllan till sanddynorna i Egypten. Nästan inga dekorer hade
byggts till Kolhuset, utan nästan
enbart med hjälp av skådespe-

larnas dräkter och tack vare ett
lättbegripligt manus fungerade
det ändå. Som så många gånger
tidigare, överraskade de unga
skådespelarna med sin proffsighet och i många fall fantastiska
sångprestationer.
Mest plats fick huvudrollsinnehavarna Felicia Olsson som
den nubiska prinsessan Aida,
Josephine Thunell som Faraos
dotter Amneris och Ragnar
Hägg som den egyptiska kaptenen Radames. Jag skulle dock
gärna hört mer av 17-åriga
Flenstjejen Charleen Kami, som
har en fantastisk sångröst.
Konferenciern, Hälleforsnässonen Robert Johansson, har
bokstavligen växt upp med Kolhusteatern. Han har på något
sett deltagit i varje produktion
sedan 1995. Då var han bara en
liten grabb.
Jarmo Haapamäki

Det hände för
tio år sedan...
Vi bläddrar lite i 2006-års Hälleforsnäs Allehanda-tidningar...
Utgivaren var då Barbro Sköldebrand. I mars 2007 tog Sofia
och jag över tidningen.
• Saneringsprojektet ”Rena
Bruket”, som startade drygt två
år tidigare avslutades i augusti
2006. En avslutningsceremoni
hölls i samband med Bruksmarknaden i september. Enligt
uppgift från Länsstyrelsen var
Tjärtippen vid Bruket ett av de
mest förorenade områdena i
Sörmland, med många giftiga
ämnen och tungmetaller. Hela
tjärtippen (parken mittemot
Lager 157) kapslades in i lera ,
Bruksån leddes om och de mest
förorenade byggnaderna i området revs. Projektet kostade 74,4
miljoner kronnor, varav staten finansierade 95 procent. Flens
kommun stod för resten.
• Heda Värdshus lades ut till
försäljning. Det lokala puben
och vandrarhemmet hade varit
stängt i flera månader. Under
vintern hade ingen brytt sig om
att fylla på mer eldningsolja,
detta hade resulterat i frysna
ledningar och spruckna radiatorer. Värmesystemet rustades
upp av köparna men några
större ändringar gjordes inte.
Man kan fortfarande se spår av
den gamla verksamheten, till
och med en del av kroginredningen finns kvar. Även ni kan
se detta via bilderna på Svensk
Fastighetsförmedlings hemsida.
Huset är nämligen återigen till
salu.
Jarmo Haapamäki

Humledalsfiber: ”Bättre än så här kan det inte bli”
Ola Engelmark, ordförande i ekonomiska
föreningen Humledalsfiber, är mycket
nöjd med resultatet efter nästan två års slit
med att få fibernät till glesbygden runt
Mellösa.
I början av sommaren väntade föreningen
fortfarande på besked från Länsstyrelsen om
och när det skulle bli något bidrag till byggandet av bredbandsnätet. Sökanden var många
och stödpengarna skulle inte räcka till alla.
— Det tog ett helt år för Länsstyrelsen att behandla stödansökan. Men huvudsaken är att
vi fick stödet! säger Ola Engelmark glatt.
Endast fyra föreningar i Södermanland fick
sin ansökan beviljad. Förutom Humledalsfiber beviljades Vadsbrofiber, Näshulta Fibernät och Flodabygdens fibernät stöd vid den
första utdelningen av stödmedel.
— Vad som har hänt under sommaren är att
Flens kommun började samarbeta med företaget IP Only och låter företaget hyra in sig i
kommunens befintliga stadsnät. Att få bygga
vidare från det skyndar på projektet och sänker kostnaderna, säger Ola.
— Tack vare kommunens engagemang blir
det billigare för oss, det ska Flens kommun få
en eloge för. Vi har skrivit på ett avtal med IP
Only, som kommer att bygga vårt fibernät. Vi
har överlåtit stödet till dem.
Slutpriset för kunderna på landsbygden blir
densamma som för de som fick fiber via Telia,
ett fast pris på 19 900 kronor. I priset ingår fungerande fiberuppkoppling indraget ändå in i
bostaden. Precis som i tätorterna.
— Det är ett bra pris, bättre än vi hade hoppats på. Enligt våra tidigare kalkyler kunde fiberdragningen till tomtgränsen kosta minst
lika mycket. Och då var inte dragningen in till
huset eller mediaomvandlaren inräknat.
Exakt hur mycket varje kund kommer att
spara, beror på hur markförhållandena vid respektive fastighet ser ut.

Bygget snart i gång
Första mötet för att fibernätet skulle bli verklighet i området hölls i december 2014.
— När 70 procent av våra medlemmar har

installation av fiberkabel till en bostad.
FoTo: Jarmo Haapamäki

skrivit under avtalet med IP Only, kommer
bygget i gång. De avtal som vi tidigare har
slutit med våra medlemmar gäller inte längre.
Medlemmarna får skriva ett nytt avtal med IP
Only, förklarar Ola Engelmark.
— Jag uppmanar alla att skriva på utan
dröjsmål. Bättre än så här kan det inte bli,
säger han.
Det blir ett så kallat öppet nät, motsvarande
Telias Öppen Fiber. Man får välja mellan flera
olika Internetoperatörer och deras tjänster.
Enligt planerna ska fibernätet vara färdigbyggt senast våren 2017. Humledalsfiber täcker ett stort område på runt Mellösa, inklusive
Mellösa kyrkby, Flenmo, Stocktorp, Harpsund och områdena längs Humledalsvägen
och Stavsvägen, ända fram till Yxtaholm.
En karta över området och mer information
om projektet hittra man på föreningens hemsida humledalsfiber.se.

Hälleforsnäs Tandhälsovård
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Tillfället gör tjuven – att ta bort tillfället hindrar brottet från att ske
Områdespolisen Stig-Ove
Uddin ser gärna att fler engagerar sig i Grannsamverkan,
som är en effektiv metod att
minska vardagsbrottsligheten.
Syftet med Grannsamverkan är
att
göra
bostadsområden
mindre attraktiva för inbrottstjuvar genom ökad uppmärksamhet från de boende i
området samt kunskap om hur
man skyddar sig.
— Säkerhetstänkandet är ofta
lågt, det krävs ett inbrott då
och då för att hålla lågan uppe,
suckar Stig-Ove Uddin.
— I Malmköping är det inte
lätt att vara inbrottstjuv, där har
så gott som hela samhället engagerat sig i Grannsamverkan.
I Hälleforsnäs och Mellösa är
det däremot svårt att få boende
att engagera sig. Endast en
handfull ortsbor har visat något
intresse.
Det är inget märkvärdigt att
starta en Grannsamverkangrupp i samråd med lokalpolisen. Stig-Ove berättar att om
man samlar ihop ett antal gran-

nar som vill engagera sig i frågan kommer han och håller ett
föredrag hur man med enkla
medel kan mota tjuven vid
grind och göra det svårare för
inbrottstjuvarna. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
minskar risken för inbrott med
i genomsnitt 26% enligt efter att
man har startat en Grannsamverkan-grupp i området.
— Det handlar om enkla saker
som att meddela grannen om
man åker bort och ringa polisen
om man ser något knepigt
hända, säger Uddin.

Lär känna dina grannar
— Avgörande är att man känner till sina grannars vanor, vad
de har för bilar och vilka som
vattnar deras blommor när de
är bortresta.
Det har hänt att grannen har
tittar på när någon har länsat
villan mitt på ljusa dagen.
Grannen hade helt enkelt inte
tyckt att tjuven såg ut som en
tjuv brukar göra, enligt grannen
alltså.

Antalet villainbrott är inte
speciellt hög i Flens kommun,
men oron för att bli utsatt för
brott ökar.
Det ingår i Stig-Oves arbetsuppgifter att ge brottsförebyggande information.
— Det krävs tre saker för varje
utfört brott: en motiverad gärningsman, ett offer och ett tillfälle. Om man plockar bort
tillfället sker inte brottet.
Lämna inte din handväska
obevakad i shoppingvagnen
när du handlar, skylta inte med
dina stöldbegärliga saker, gör
inget som får tjuven att fatta
tycke för dig och din egendom.
Det kan vara enkla saker som
avgör om du blir ett brottsoffer
eller ej.
— Det är sällan ett villainbrott
sker på natten, de flesta inbrotten sker på förmiddagen då de
boende är på jobbet. Att tjuvarna skulle besvära sig att
lägga stenar eller något annat
framför ytterdörren tror jag inte
på. Om ingen är hemma när tjuven ringer på första gången är

Denna skylt berättar för inbrottstjuven
att boende i området har koll på sina
grannar. ofta väljer inbrottstjuven
något annat område.
det ju fritt fram att begå brottet
på en gång, det finns ingen anledning för dem att vänta.
Mer information om grannsamverkan finns på hemsidan samverkanmotbrott.se. Du kan även
kontakta områdespolisen StigOve Uddin via telefon 114 14.
Jarmo Haapamäki

Impregnerade stolpar
Stolpen håller hög kvalité och är spetsad.

Stolparna är understälda Dansk impregneringskontroll dokument 3 DS/EN 351-2.
Mått: 1750 x 60 mm, runda stolpar av furu. Pris per styck: 29:50 kr inkl. moms fritt Mellösa
Pris vid köp av 144 stolpar (en pall): 27:90 kr styck inkl. moms fritt Mellösa
Tid för hämtning måste bokas i förväg då du även erhåller vägbeskrivning.

CA Kassaskåpshuset AB, 640 31 Mellösa
Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?

Tel. 070 226 51 44
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Renoveringen av
skolan inte klar

Hembygdsförening
firade 80 år

Renoveringen av Bruksskolans lokaler har inte
gått lika fort som skolans
rektor Carolina Eriksson
hade hoppats på.
Som vi berättade i juninumret av Hälleforsnäs
Allehanda kommer hela
skolan att få en rejäl ansiktslyftning och bland
annat uppdaterat värmeoch ventilationssystem.
— Arbetet pågår för fullt,
men vi är inte klara med
renoveringen.
Inflyttningen till de nya lokalerna sker under hösten,
säger rektorn.
— Vi hade hoppats att
den vita villan skulle ha
varit inflyttningklar redan
vid skolstarten den 15 augusti, men det kommer
inte att ske. I stället får vi
placera förskoleklassen
och ettorna i vinkelhuset
och fritidsvillan, berättar
Carolina Eriksson.

Mellösa hembygdsförening firade 80 år
och bjöd på kaffe med tårta till alla besökarna på sommarkafet på lördagen
den 30 juli.
Mellösa hembygdsförening bildades
den 28 juli 1936. Under det första årethade föreningen 130 medlemmar.
Medlemasavgiften var då en krona.
Föreningen har varit i gång sedan
dess, med undantag för kringsåren.
Föreningen var inaktiv under några års
tid, men startades igen 1953 av bland
annat Maj Eriksson, som varit mycket
aktiv i förening under åren, Hon gjorde
ett mastondantjobb med att samla in
fakta och bilder samt ge ut skrifter och
böcker om bland annat Flenmo, Harpsund, Yxtaholm och Stenhammar.
Det är nu sextonde år i rad som föreningen håller sommarkafé på hembygdsgården vid Mellösa kyrka.
Konceptet med levande musik, hantverks- och konstutställningar och hembakade bullar i hemtrevlig miljö
fungerar bra och lockar till sig tusentals besökare under sommarhelgerna.
Att bli medlem i föreningen kostar
100 kronor om året. Då får man utan
extra kostnad föreningens årsskrift.

Jag hittade i mina arkiv en bild som jag tog för 20 år sedan när
mellösa hembygdsförening höll öppet hus i Domargården. anslutningen då var rätt liten, men för 16 år sedan bestämde sig
föreningen att göra kaffeserveringen på gården till en återkommande attraktion. Sommarkafét i har blivit mycket popuTExT ocH FoTo: Jarmo Haapamäki
lärt genom åren.

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: fre 23/9 2016

Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet tis–fre 11–17, lör-sön 11–15
28/5–4/9 Fotoutställning ”Och tiden blir ett förunderligt ting”
av Sune Jonsson Bruksmuseum Hälleforsnäs (samma öppettider) aug-sept Fotoutställning ”Bruket som försvann” med
Göran Rooth (Södertälje) Hemsida: gjuterimuseum.se
HIF bilbingo fredagar 1/7—9/9 (eventuellt även 16/9) Försäljningsstart: kl 17.30. Spelstart: kl 18.45. Edströmsvallen, Hnäs
Sagostigen vid Hällarens gård i Bäckåsen har öppet t.o.m. 28/8.
Öppettider kl 10—16. Hemsida: sagostigen.se
Visning av Mellösa kyrka varje lördag och söndag kl 13
under perioden 2/7—21/8
Mellösa hembygdsförening håller sommarkafé vid hembygdsgården intill Mellösa kyrka varje lördag och söndag kl 13—17
under tiden 2 juli—21 augusti. Kaffeservering, utställningar,
hembygdsmaterial. Musikunderhållning lördagar kl 14.
Hemsida: hembygd.se/mellosa-hembygdsforening
fre 22 juli — lör 13 augusti Musikalen AIDA av Elton John och
Tim Rice, Kolhusteater, Hälleforsnäs. Hemsida: kolhusteatern.se

sön 14/8 (och flera söndagar framåt) PRO promenadbingo med
utgångspunkt från Folkets Hus, Hälleforsnäs kl 10—11.30
Hemsida: pro.se/Distrikt/Sodermanland/Samorganisationer/
Flen/Foreningar/Halleforsnas-Mellosa
fre 19/8 ”Inför helgen” med sång, musik, andakt och kaffe kl 15
Gjutaren, Storg. 38, Hälleforsnäs. Arr: Centrumkyrkan, Flen/Hnäs
lör 20/8 Pensionärernas dag Sveaparken i Flen
lör 20/8 Musik med Robert Persson och Pär Furå ”Två gamla
och en äldre”, dansmusik från flera sekler med mungiga, sång,
nyckelharpa, altfiol m.m. Teater Klämman, Mellösa kl 19.30
sön 21/8 Fotboll Hälleforsnäs IF P03-04 - Katrineholms AIK
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 13
ön 21/8 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer - Västerljungs IF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 17
lör 27/8 Fotboll Hälleforsnäs IF P01 – BK Sport P00
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 10.30
lör 27/8 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer - Barva IF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 15
sön 28/8 Musik i sommarkväll med Lena Karlsson, sång och
piano, Margaretha Mannfeldt, sång, Sofia Björklind, sång, Ulrika
Djerw, sång och klarinett, Örjan Edman, sång och reseorgel
Hälleforsnäs kyrka kl 18
lör 3/9 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer - Gnesta FF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 13

lör 13/8 Musik gitarrduo Berg & Stålspets ”En mötesplats för
världsmusik, jazz och svensk folkton” Teater Klämman, Mellösa
kl 19.30 tel. 0735-99 76 92 Hemsida: teaterklamman.se

lör 10/9 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer – Eskilstuna FC
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 15

lör 13/8 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer – Al Salam SK
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 15
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF

lör/sön 10–11/9 Konstrunda i Sörmlands hjärta med samutställning på Konstgalleriet Hälleforsnäs kl 11—16
Läs även artikeln nedan!

sön 14/8 Fotboll Hälleforsnäs IF P01 – Aspö IF.
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 17

fre 16/9 ”Inför helgen” med sång, musik, andakt och kaffe kl 15
Gjutaren, Storg. 38, Hälleforsnäs. Arr: Centrumkyrkan, Flen/Hnäs

sön 14/8, Musik i sommarkväll med Sigrid Larsson, cello och
Carl-Henrik Gustavsson, piano och orgel Mellösa kyrka kl 17

lör 17/9 Fotboll Hälleforsnäs IF P01 – Järna SK P00
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 11

Konstrunda i Sörmlands
För femte året i rad arrangeras en konstrunda, där allmänheten ges möjlighet att
kika in i utvalda konstnärers ateljéer.
Knutpunkten för konstrundan, som arrangeras den 10 och 11 september, blir Konstgalleriet Hälleforsnäs, där deltagarna i årets
runda ställer ut ett konstverk var.
— Det kan vara en bra idé att starta

konstrundan i galleriet på Bruket. Genom
att se verk av de olika konstnärerna kan
man få en uppfattning om deras stil och om
man vill se mer av samma konstnär, säger
Kristina Lindblom, en av utställarna och
styrelsemedlem i föreningen Konstrundan i
Sörmlands hjärta.
Ett 20-tal konstnärer får vara med i årets
konstrunda. En informationsfolder med

karta och mer info om utställarna hittar man
bland annat på turistbyrån och biblioteket.
Konstrundan har även en facebooksida.
För att få delta i Konstrundan ska man bo
i kommunen, vara yrkesverksam konstnär
eller konsthantverkare, haft separatutställningar eller deltagit i jurybedömda utställningar samt aktivt arbeta med bild, skulptur
eller konsthantverk.

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
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 23/9 2016.

Mindre folk på läktaren, tack

Gilla oss på Facebook!

Terminstart vecka 35, Hälleforsnäs Sporthall
Måndag Barngympa 4—6 år
Ledare: Eva & Maria
Ungdomsgympa 6—9 år
Ledare: Pasi
Hopplös gympa
Kvinnor och män, ledare: Helena

17.30—18.30

Nu när höstterminen drar i gång kommer vi införa lite nya rutiner.
Det har blivit lite orolig stämning vid barngympagrupperna. Det
har blivit för mycket spring och mycket folk på läktaren. Vi vill att
ni vänligen respekterar åldersindelningen med barngympa 4—6
och 6—9 år. Vi vill inte ha några anhöriga på läktaren. Vi vill att ni
betalar träningsavgiften senast andra gången, annars får man tyvärr inte vara med.
Detta för att vi som ledare inte har kunnat göra ett bra jobb, det
har gått åt för mycket tid att hålla ordning på allt runtomkring.

18.30—19.30

maria STrömBErg, Eva LunDin, paSi piHLaJamäki
HäLLEForSnäS gymnaSTikFörEning.

19.30—20.30

Tisdag

Motionspromenad
Kvinnor och män, ledare: Eva

18.00—19.30

Onsdag

Boxinspirerat medelpass
Kvinnor och män, ledare: Anna-Karin

19.00—20.00

Torsdag

Manlig motion
Ledare: Lars-Olof

16.30—17.30

Söndag

Cirkelträning med innebandy
Ledare: Maria

18.30—20.00

Boxningsinspirerat gympapass
Snart drar vi i gång ett nytt träningspass. Det är ett medelpass,
med blandade rörelser för hela kroppen.
Boxning med handskar och mitsar är ett bra och roligt sätt att
träna. Vi kommer att träna stabilitet, styrka och kondition.
Framför allt ska det vara roligt att träna i kombination med bra
och medryckande musik.
Välkomna till ett nytt roligt pass, onsdagar kl 19 i sporthallen.
anna-karin anDErSSon
HäLLEForSnäS gymnaSTikFörEning

Obligatorisk medlemsavgift 100 kr/kalenderår
Träningsavgifter:

Barn 4—14 år
100 kr
Vuxna
300 kr
Endast promenad
medlemsavgift
Engångsavgift
40 kr
Avgifter betalas via bankgiro: 5793-5223 — eller med SWISH
nr 123 084 7335. Märk överföringen med för- och efternamn.

Gympapassen passar de flesta.
Det är bara du själv som sätter gränserna!

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 30 september 2016.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast fredagen den 23 september 2016.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se

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

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

Miljöbilen kommer

FoTo: Jarmo Haapamäki

Aida var fantastisk
Söndagen den 24 juli gjorde jag mitt årliga
besök på Kolhusteatern i Hälleforsnäs.
Bara miljön är ju så spännande. I år var kontrasten mellan ljuset och högsommarvärmen
utanför och svalkan och mörkret innanför
extra tydligt, och skönt.
Musikalen Aida med musik av Elton John
och engelsk text av Tim Rice utspelar sig i antikens Egypten men berättelsen kändes ändå
väldigt aktuell. Länder i krig med varandra,
människor som ofrivilligt har hamnat i ett
främmande land och statsmän med egna politiska agendor, allt känns igen. Och på det

omöjlig, förbjuden kärlek!
Årets föreställning var något alldeles speciellt. Med duktiga dansare och en fyramannaorkester som verkligen fyllde lokalen och
skapade en häftig stämning. Lägg där till att
huvudrollsinnehavarna sjöng så fantastisk
bra! Jag uppskattade också att man utnyttjade
lokalens möjligheter och lät en en del av handlingen ske i bakgrunden, lite skymd av lokalens pelare.
I år fick man verkligen en upplevelse. En riktig show!
Hur ska man kunna toppa detta nästa år?
HELEn TronSTaD
SörmLänSk SommarTorparE

Sörmlands vatten, som tar hand
om våra hushållssopor, kommer
med något som de kallar Miljöbilen till återvinningsstationerna
på Domarvägen i Mellösa och
Torsbovägen i Hälleforsnäs
måndagen den 15 augusti. Miljöbilen tar emot miljöfarligt avfall, som man inte får slänga
bland hushållssoporna.
Man får bland annat lämna in
elektronikskrot, batterier, termometrar, kemikalier, spillolja, lösningsmedel och färgrester.
Större saker som bilbatterier,
kyl och frys, kan dock inte tas
emot. Dessa får man köra själv
till Frutorpstippen, som vanligt.
Mer information om exakt vad
man får lämna in till Miljöbilen
hittar man på hemsidan
www.sormlandsvatten.se.
Miljöbilen står vid återvinningsttationen i Mellösa klockan
mellan klockan 17 och 18 och i
Hälleforsnäs klockan 18.15—20.
Det tas ingen avgift när man
lämnar in sina farliga avfall till
miljöbilen.

+DUQLInWW¿EHURFKXQGUDU
Vad gör vi nu?
DATA/IT-SUPPORT

HEM- OCH FÖRETAGSLARM

Ingen fara, vi kan hjälpa.
Vi installerar fast nätverk, trådlöst
(WiFi) och kan hjälpa er
NRQ¿JXUHUDRFKLQVWDOOHUDVnDWWDOOD
datorer, surfplattor, mobiltelefoner
och TV:n fungerar som ni vill.
I vår webshop hittar du även
tillbehören du behöver.

Vi säljer och installerar avancerade
larm för hem och företag.

Utnyttja RUT-avdraget för enklare
IT-tjänster i hemmet.

Köp ditt hemlarm i vår webshop
och installera själv. Startpaketen
NDQE\JJDVXWPHGÀHUDHQKHWHUI|U
t ex rörelse, översvämnings- och
brandlarm, temperaturlarm (perfekt
till fritidshuset) eller varför inte en
övervakningskamera för att ha koll
när du inte är på plats?

Mer info på vår hemsida www.jupiterfuture.se
Kontakta oss | 010-220 30 54 | e-post info@jupiterfuture.se

DATA/IT-SUPPORT | LARM | WEBSHOP

www.jupiterfuture.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

Nötstek
fransyska

Grillbricka
kyckling
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Priserna gäller
12/8 – 21/8 2016
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/
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

Välkomna !

g)

,11 kr/k

is 11
(jämf. pr

hälsar Ove, Eric, Anna, Pernilla, Jonas, Susanne

