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Sånger om Hälleforsnäs
Bröderna Torben och John
Freytag från Hälleforsnäsbandet Dorian Gray håller på
att spela in en skiva om Hälleforsnäs med omnejd.
— Det handlar inte om någon
regionalpolitik eller sentimentala tillbakablickar, att det var
bättre förr. Vi sjunger om orten,
som får både ris och ros. Om naturen runtomkring, saker vi har
upplevt, både glädje och tristess, berättar Torben, som
sjunger de flesta låtarna på skivan.
Projektet började för två år
sedan, när en vän bjöd Torben
lite gratis studiotid.
— En kompis till mig, Karol
Machata, hade flyttade till Lund
och byggt upp en inspelningsstudio där. Han var involverad
vid inpelningen av min soloplatta 2010. Han bjöd in mig för
att hälsa på i Lund och även för
att spela in något i hans studio.

Hade slutat med musik
— Egentligen hade jag slutat
med musiken, men erbjudandet
att få spela in gratis i studion
var lockande. Frågan var: skulle
jag köra min vanliga britpop
och sjunga om städer jag aldrig

besökt, om saker jag aldrig upplevt. Nej, jag bestämde mig att
sjunga om verkliga livet, denna
gång på svenska.
Torben berättar att han inte
ville skriva låtar om sitt liv i
Stockholm, dit han flyttade från
Hälleforsnäs på 1990-talet. ”Det
finns andra som gör det bättre.”
I stället ville han sjunga om platsen där han växte upp, den lilla
bruksorten Hälleforsnäs.
Torben tog kontakt med sin
bror, gitarristen John Freytag
som snabbt blev involverad i
projektet. De arbetar tillsammans med låtskrivandet och inspelningen av skivan, John
sjunger även i en del av låtarna.
En av låtarna på den kommande skivan heter ”Helsingforsnäs”. Den handlar om ett
band som står i replokalen, skriver låtar och drömmer om att
komma ut.

Trivdes i replokalen
— Det finns både för- och
nackdelar att växa upp på en
liten ort. Bland fördelarna är
bristen på barriärer mellan olika
grupperingar. Alla umgås med
alla, oavsett titel eller härkomst.
Ett rockband har större chans att
få spelningar och slå igenom i

Bröderna torben och John Freytag på musikakuten i Flen, där de spelar in
stora delar av sin kommande skiva.
Foto: Jarmo Haapamäki
en störra stad, men vi älskade
att stå i vår replokal på Folkets
hus och finslipa vår musik och
låtar. Timmarna i replokalen ger
utdelning nu, säger John, som
lik sin bror flyttade till Stockholm, dock några år senare.

Tillbaka till brottsplatsen

Hälleforsnäsbandet Dorian Gray trivdes i sin replokal på Folkets hus. Gruppen blev ett sammansvetsad gäng som umgicks gärna även efter att bandet
splittrades. Varje medlem i bandet är involverad i skivprojektet. Bilden togs
i mitten av 1990-talet.
Foto: Jarmo Haapamäki

Skivinspelningen började alltså
i Lund, men fortsätter på hemtrakterna. På Musikakuten i
Flen, där gamle bandkompisen
Tero Larsson arbetar, finns en
enkel inspelningsstudio. Stora
delar av skivan spelas in där.
Tero spelar trummor på skivan
och på en del av låtarna spelar
faktiskt alla medlemmarna i Dorian Gray, som slutade att existera för över tio år sedan.
— Det är klart att det låter lite
som Dorian Gray. Det är ju
samma killar som spelar. Men
skivan består av en mängd låtar

med olika musikstilar.
— Vi hatar nostalgi. Men det
här är inget sånt. Det här känns
som början på något nytt, här
och nu, säger Torben.
Skivtiteln är ännu inte bestämd, inte heller om den kommer att ges ut som CD eller
vinyl. Någon tidsplan har inte
heller fastslagits. De färdiga inspelningarna ska mixas i Machatas studio i Lund.
— Vi vet inte när skivan blir
klar. Många av låtarna är färdiginspelade men vi har inte bråttom att ge ut en halvfärdig
produkt. Vi har kontakt med ett
skivbolag som är intresserat av
att ge ut skivan, men det här är
helt och hållet vårt eget projekt
som vi gör med praktiskt taget
nollbudget och bestämmer själv
i vilken takt vi jobbar.
Jarmo Haapamäki

Det hände för
tio år sedan
Vi bläddrar lite i 2006-års
Hälleforsnäs Allehandatidningar... Utgivaren var
då Barbro Sköldebrand. I
mars 2007 tog Sofia och
jag över tidningen.
• 21 oktober 2006 anordnades en viskväll på Kolhuskrogen på Bruket med
den smått legendariska
Musikgruppen RAA, som
bildades för över 40 år
sedan.
Musikgruppen
RAA är Sveriges första
ännu verksamma grupp
inom genren folkmusik/
världsmusik. Hälleforsnäsbon Göran Stark blev
medlem i bandet 1975.
Hans son Lucas Stark
uppträdde också under
kvällen tillsammans med
sin Bruksorkestern.
• Parkkällaren, matstället under folktandvårdens
lokaler, stängdes i oktober
2006. Efter stängningen
fanns det då inget lunchställe i Hälleforsnäs.
• En teaterföreställning
för barn anordnades på
Folkets hus den 14 november, ”Den blyga draken” med Urdarteatern.
• Eskilstunaföretaget JS
Plastmontage AB flyttade
in i Tuna Stålrörs före
detta lokaler på Bruket.
Det blev dock bara en kortare visit i Hälleforsnäs.
Ett år senare flyttades tillverkningen till Flen.

25 år har gått sedan första Bruksmarknaden anordnades
Den 17 september anordnades Bruksmarkanden i Hälleforsnäs för 25:e gången.
Mycket är sig lik än i dag.
Formatet för marknaden
etablerades snabbt och marknaden lockar fortfarande tusentals besökare från när och
fjärran.
Den ganska småskaliga marknaden på bruksområdet hölls för
första gången i september 1992.
Redan det första året kom ett 60tal marknadsförsäljare och uppskattningsvis 8 000 besökare.
Underhållaren var tv-kändisen
Stina Dabrowski, som intervjuade olika inflytelserika personer om Hälleforsnäs framtid.
Idéen att anordna en återkommande höstmarknad på bruksområdet kom från Barbro
Sköldebrand. Bruksmarknaden
arrangeras av en stiftelse som
består av HIF, OK Tjärnen och
Hälleforsnäs Gymnastikförening. Avkastningen går oavkortat till föreningarnas barn- och
ungdomsverksamhet.
Redan tidigt beslutade marknadskommittén om en satsning
på hantverk och mat och lokala
underhållare. Den skulle inte
växa till en jättelik marknad som
Malmamarken.
Riktlinjerna har hållits under
åren. Bland annat vädret har
spelat en viss roll, men vanligtvis har marknaden lockat till sig
runt 8 000 besökare. Undantaget
var hösten 2008, då över 10 000
personer passade på att besöka
Hälleforsnäs och den nyöppnade outletbutiken under marknadshelgen.
Det är svårt att veta det exakta
antalet besökare, eftersom det

Foto: Jarmo Haapamäki

Hemvändardag. många före detta hälleforsnäsbor kommer till Bruksmarknaden, där de ofta får en chans att träffa sina gamla vänner. på årets marknad
återförenades gymnasterna olle Styrfält, thorn Jansson, ove Lott och peter
Baunach för en trevlig pratstund
inte tas någon inträdesavgift.
1994 försökte arrangörerna
försökte ta parkeringsavgift från
besökarna, men försöket slutade
i kaos.

Traditioner som består
Marknaden utvecklades till en
hemvändardag. Den inleddes
alltid av Eskilstunagardet, en
tradition som höll sig i 22 år.
Sedan 2010 tutar man i sirenen
när marknaden börjar och slutar. Sirenen använder för att
markera arbetsdagens början på
Bruket.
Ortens unga gymnaster har
brukat visa upp sina färdigheter
på Bruksmarkanden. Hembygdsföreningen har under
många år visat film i personalhuset. Under de senaste åren har
det anordnats en veteranfordonutställning utanför Lager 157
och åren 2014–2015 bjöds det
även barnteater under marknadsdagen.
Tyvärr så har vi inte lyckats att
hitta någon fullständig lista över
musikunderhållare på alla 25

marknader, men vi har i alla fall
noterat att Spelorrarna från Flen
uppträdde 1993, syskonen Sarah
och Markus Englund från
Mellösa 1995, The Girls från
Mellösa 1996, Lena Hagström
och Stefan Johansson från dansbandet Lena & Reflex 1999, Anders Lagbo och Sofia Gustafsson
2004, Gubbkören från Eskilstuna
2011, Triss i Damer 2012–2013
samt Sörmland Latin Band 2015.
Trubaduren Lennart ”Lelle” Johansson har uppträtt på varje
Bruksmarknad under de senaste
åren. På årets marknad underhöll även Simon Stålspets.
Det har ofta varit strålande
väder när Bruksmarknaden hållits (alltid under den andra lördagen i september), så även i år.
Det var kallt på morgonen och
det tog en stund innan marknadsbesökarna började droppa
in till Bruket. Men efter ett tag
såg det ut som det brukar göra.
Gropen efter gjuteriets rivning
användes dock inte på något
sätt, vilket är synd.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
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Jarmo Haapamäki

Kort och go
tt
Aptitretande
konst och mat
Det var strålande vackert väder när
Konstrundan i Sörmlands hjärta
arrangerades den 10–11 september.
Allt fler konstintresserade hade gått
man ur huse för att ta en titt på
konst och hur de olika konstnärerna hade det i sina ateljéer. I Hälleforsnäs kunde man besöka
konstnärerna Kaarin Bonde Jensen,
Gunnar Carl Nilsson, Inger Linnea
Carlsson, Inger Hahn-Redin, Jannica Lund, Karl Johan Lilliesköld
och Ylva Skoglund. I Mellösa deltog akvarellmålaren Eva Ländin i
konstrundan.
Söndagen den 11 september kom
även deltagare i Aptitrundan till
Hälleforsnäs. Det är femte gången
den har anordnats i Flens kommun,
men det är inte förrän nu när Jürss
Mejeri har flyttat till Bruket som
någon av Aptitrundans anhalter
har placerats i Hälleforsnäs.

Smakupplevelser. under
samma helg som konstrundan
anordnades även aptitrundan,
där lokala matproducenter och
serveringar runtom i Sörmland
bjuder på aptitbitar och visar
upp sin verksamhet. ett av
stoppen i Flens kommun var
Jürss mejeri i Hälleforsnäs, där
många passade på att smaka på
deras omtalade ostar.

Jarmo Haapamäki

Foto: Jarmo Haapamäki

Varje höst arrangerar skolor runtom i Sverige Skoljoggen i syfte att uppmuntra barn och unga till att röra på sig. nästan 2000 skolor deltar i denna landsomfattande manifestation för rörelseglädje och hälsa. i Hälleforsnäs sprang
skolbarnen på den nya cykelbanan, med start på Dammvägen intill Bruket.
Foto: SkoLiDrottSFörBunDet

Halloweenfirande
i Folkets Hus
Hälleforsnäs
Söndag 30/10 kl. 14 –16
Pyssel, café och filmvisning !
Entré: barn (0 –13 år) 20 kr
vuxna 80 kr
Välkomna!
Ar rangör: Hälleforsnäs
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Lappas och lagas. när man byggde fibernät i Hälleforsnäs i början av sommaren var man tvungen att gräva rännor i asfalten. Dessa kanaler, som på
sina ställen har med tiden slitits ner till rätt djupa diken, har besvärat många
trafikanter. nu har man äntligen börjat täcka över dessa rännor. asfalteringen
påbörjades i början av september och tros vara klar inom kort. Bilden togs
utanför konsumbutiken den 12 september.
Foto: Jarmo Haapamäki
Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?
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Ständigt full rulle på Klämman
Janne och Anne Öster fortsätter att driva sin ”kulturfabrik” på sin gård mellan
Mellösa och Harpsund.
— Vi kör väl på tills man ligger raklång, skrattar Janne.
I snart 30 år har paret varit ledare för kulturgrupper i olika
åldrar och anordnat kulturarrangemang i Mellösa. De har
själva skapat manus, kulisserna,
scenkläderna, regisserat, ackompanjerat, uppträtt på scenen och
betalat räkningarna, allt för att
kunna göra det de älskar .
Sedan 2008 har de drivit kulturverksamhet i sitt hem, ett
gammalt torp, Fridal, som ligger klämt mellan två kullar intill
en urskog, därav namnet på scenen: Teater Klämman.
— I år leder vi ett 30-tal olika
kulturgrupper i alla åldrar. Övningarna sker på vår scen
hemma hos oss.
Tidigare övade kulturgrupperna i Mellösagården, men när
det blev ovisst om man fick
hyra lokalen flyttades verksamheten till Teater Klämman, ett
par kilometer utanför Mellösa.

Trots alla år med oavlönat kulturarbete håller paret inte på att
trappa ner, tvärtom.
Antalet evenemang på Klämman har ökat i takt med att publiken blir allt större.
— Vi kom fram att vi har 153
kulturella scenupplevelser i år,
när vi räknade ihop alla konserter, revyer, marionettföreställningar och kulturgruppernas
uppträdanden, berättar Janne.

Idogt ideellt arbete
— Det har varit en fin sommar
med rekordmånga besökare. Vi
har fortfarande inte kunnat ta ut
någon lön, men jag tror att i år
har det gått runt. Vi lever på
Annes lön, hon jobbar fortfarande som redovisningskonsult.
Kulturverksamheten drivs av
en ideell förening, Fridals kulturförening, som får ett årligt
stöd på 60 000 kronor från kommunen. Den räcker till att hålla
kulturgrupperna igång.
— Den övriga verksamheten,
bland annat bland annat ersättningarna till alla artister som
uppträder på våra konserter, be-

Lever för kultur. Janne och anne öster, till synes outtröttliga leverantörer
av kultur i Sörmlandsskogarna.
arkiVBiLD: Jarmo Haapamäki
kostas av biljettförsäljningen.

Besök från Harpsund
Teatersalen, som byggdes av familjen själv för drygt sju år
sedan, fick snabbt sällskap av
en utescen och i somras blev ytterligare en utbyggnad, ett godkänt restaurangkök, klar. Men
det är inte färdigbyggt än.
— Vi håller på att utöka utescenen så att vi kan ta in mer
publik. Det är nödvändigt för
att vi ska kunna få in fler betalande och på det sättet boka dyrare artister.
Efter att den större utescenen

blir klar finns det plats för 150—
200 personer vid utomhuskonserterna. Inne i teaterbyggnaden, där man driver verksamhet året om, ryms 50—75
personer.
— Vi har hållit många fina konserter i år och ordet sprids allt
mer. Några sommarboende
kommer hit på fredagar efter att
ha satt på värmen i stugan, för
en matbit och en pilsner.
— Även statsminstern Löfven
kom hit en kväll med sin fru. De
kom för att lyssna på Fröken
Elvis.
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: fredagen den 11 november 2016

Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet tis–fre 11–17, lör-sön 11–15
17/9–6/11 Magnus Fliesberg (Eskilstuna) visar målningar i utställningen ”Astral Weeks”. Konstgalleriet delar lokal på Bruket
med Bruksmuseum Hälleforsnäs och har samma öppettider.

Lör 5/11 Musikal ”Häxan, Tomten, Rena & jag” med och för barn
och vuxna. Teater Klämman, Mellösa kl 16
Sön 6/11 Konsert Sextetten Sträng, gitarr och ukulele
Teater Klämman, Mellösa kl 16 – 16.45
Tor 17/11 Julrevy ”Korvstoppning & Apanage” för exakta tiden se
Teater Klämmans hemsida teaterklamman.se. Spelas även 18/11,
19/11 och 20/11. Teater Klämman, Mellösa tel. 0735-99 76 92

Friskvård, PRO Hälleforsnäs-Mellösa under hösten
tisdagar Qi-gong Kärrgatan 3 Hälleforsnäs kl 10–11.30
torsdagar Bowling Sporthallen Hälleforsnäs kl 9.30–11
söndagar Promenadbingo Folkets Hus Hälleforsnäs kl 10–11.30
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under hösten
Kyrkans hus Hälleforsnäs:
onsdagar 6/10 (ej 2/11) Klapp & Klang, musik och sång för barn
0–5 år kl 9–11, onsdag eftermiddagar sångövningar med barn i
olika åldrar. För närmare detaljer se hemsidan
svenskakyrkan.se/mellosa
Församlingshemmet i Mellösa:
fredagar kl 9—11 Klapp & Klang, musik och sång för barn 0–5
år, torsdag eftermiddagar sångövningar med barn (se länk ovan)
onsdagar ungdomsgård för barn i årskurs 3–6 kl 17.30–19.30
lör 8/10 Barnloppis till förmån för Barncancerfonder Hälleforsnäs Sporthall kl 10–13
lör 8/10 direktsänt opera Tristan och Isolde från Metropolitan i
New York, Folkets Hus Hälleforsnäs kl 18
Förköp. Bokning 0157-40837 vardagar kl 18–20 eller via epost: bokning@folketshus-halleforsnas.se
lör 22/10 Musikkväll med Old Flames, aven bluegrassjam denna
kväll. Teater Klämman, Mellösa kl 19.30
Tel. 0735-99 76 92 Hemsida teaterklamman.se
sön 23/10 Bingo Folkets Hus,Hälleforsnäs kl 13.30–16
Arr: PRO Hälleforsnäs-Mellösa

52 år av konst avyttras
Hälleforsnäs konstförening, som bildades
1944, har samlat på sig ett 50-tal konstverk
under åren. Merparten av tavlorna är målade av konstnärer som föreningen har anordnat utställningar med under dess långa
historia.
Konstverken har nu senast förvararats i
skolbyggnaden, men omorganisationen av
skolan och nedläggningen av högstadieskolan har gjort det svårt för konstföreningen
att behålla sin samling. De tar helt enkelt för

klämmans revygäng. Årets julrevy på teater klämman heter ”korvstoppning & apanage”. Som namnet antyder handlar den burleska
revyn till stora delar av kungafamiljen och vad som händer bakom
arkiVBiLD: Jarmo Haapamäki
kulisserna i kungahuset.
18–20/11 Konstutställning på Bruket, lokalen mittemot Lager
157, En samlad utställning med tavlor av konstnärer som Hälleforsnäs konstförening haft utställningar med i under de cirka 50
åren föreningen har existerat. Öppettider: kl 13–16
Se artikeln nedan.
sön 20/11 Bingo Folkets Hus,Hälleforsnäs kl 13.30–16
Arr: PRO Hälleforsnäs-Mellösa
lör 26/11 Julmarknad Mellösa hembygdsförening
Hemsida hembygd.se/mellosa-hembygdsforening

mycket plats. Därför beslutades det vid
konstföreningens senaste årsmöte att tavlorna ska säljas eller lottas ut.
De flesta av tavlorna som blivit kvar efter
utställningarna på orten har inte något betydligt samlarvärde. Det mest värdefulla
konstverket, en litografi av Anders Zorn,
skänkt en gång i tiden av Prins Wilhem på
Stenhammars slott, kommer att säljas
genom budgivning vid utställningen den
18–20 november, då Hälleforsnäs konstförening stället ut alla sina tavlor på Bruket.

— Vi skulle ha gjort detta för länge sedan.
Det är ju synd att tavlorna står någonstans
och bara samlar damm. Det känns bra att
tavlorna hamnar hemma hos folk hos, säger
Birger,
Som vanligt vid konstföreningens utställningar ska flera av tavlorna lottas ut bland
dess medlemmar. Denna gång väljs lotterivinterna från föreningens samlade verk. 15
tavlor lottas ut, bland de tavlorna som inte
blivit sålda under utställningen.
Jarmo Haapamäki

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

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: fredagen den 11 november 2016

Tisdagen den 2 augusti anordnades en
välbesökt vernissage på Hälleforsnäs
Gjuterimuseum, då öppnades utställningen med bilder av fotografen Göran
Rooth från Södertälje. Han tog en
mångd bilder på Bruket före och efter
rivningen av gjuteriet, även bilder på
delar som inte är rivna.
I samband med vernissagen släppte
Göran Rooth boken "Bruket som försvann – minnesbilder av livet i Hälleforsnäs”. Lasse Mild, som kom till
Hälleforsnäs när han var sju år, medverkar i boken med minnen om hur det
var att växa upp i ett brukssamhälle.
Boken finns att köpa på turistbyrån
och gjuterimuseet.

Göran rooth och Lasse mild

BirGitta HeLLStröm

Foto: BirGitta HeLLStröm
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Konsert i Hälleforsnäs kyrka

ulrika Djerw och örjan edman.
text ocH Foto: maGGie mannFeLDt

OK Tjärnen

• 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

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd.
Tidningen trycks i 1800 exemplar. Tryckningen finansieras genom annonser.
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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.
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Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast fredagen den 11 november 2016.
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HäLLeForSnäS GymnaStikFöreninG.

Söndagen den 28 augusti bjöds det
på musik i Hälleforsnäs kallställda
kyrka. I kyrkan, som var upplyst
av levande ljus, uppträdde Lena
Karlsson, orgel och sång, Sofia
Björklind, sång, Margaretha
Mannfeldt, sång, Ulrika Djerw,
klarinett och sång samt Örjan
Edman, orgel, reseorgel och sång.

Fotoutställning på Gjuterimuseum

ör
Ring f

Hälleforsnäs gymnastikförening söker ledare till barngruppen
6–9 år. Är du en glad, engagerad person som gillar barn och rörelse, då är detta något för dig! Gruppen 6–9 år tränar på måndagar klockan 18.30—19.30 i Hälleforsnäs sporthall.
Eventuella frågor besvaras av Maria Strömberg på telefon 070 441 84 59.
eVa LunDin

Årets TRIM-orientering är avslutad. 47 kartpaket såldes och deltagarna hade 30 kontroller att besöka i området väster om Hälleforsnäs. Bland de inlämnade startkorten har tre vinnare lottats ut.
Vinstvärdet är 100 kronor. Vinnarna är Anna Christiansen, Hälleforsnäs, Tomas Hagberg, Flen och Rigmor von Mecklenburg,
Hälleforsnäs. Vinsterna kan hämtas hos Karl-Yngve Lindström.
Telefon 0157-403 85.
Tjärnens bastu vid Tallsjön har tyvärr blivit utsatt för ännu ett
inbrott, det tredje inbrottet inom två år. Tjuven/tjuvarna bröt upp
dörren med stora skador som följd. Inget av värde förvaras i bastun och bytet för tjuven/tjuvarna blev ett par röda Foppatofflor.
kJeLL carLSSon

Kyrkskolan besökte Stockholm och myntkabinettet
På morgonen den 6 september rullade tre bussar in på skolgården.
Hela skolan skulle denna dag byta ut skolbänken mot en utflykt
till Stockholm för att bland annat besöka myntkabinettet.
Hela skolan och fritidshemmet jobbar detta läsår med temat
”Pengar berör alla” och tack vare bidrag från Sörmlands Sparbank
kunde vi åka på detta studiebesök.
Eleverna fick se världens största mynt och prova att lyfta upp det.
De fick även se vad man betalade med innan det fanns pengar och
hur mynt och sedlar sett ut i olika tider och olika länder.
Då myntkabinettet ligger nära slottet hann man även med att titta
på vakterna som står på sina poster, några klasser tittade in i slottskyrkan och några han besöka Livrustkammaren.

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

maGGie mannFeLDt

Insändare
”Hälleforsnäs är
säkert en av de bästa
platserna på jorden”

Framstående juniorer vid hopptävlingen.

Foto: maGGie mannFeLDt

Mellösa Ryttarklubb
Sista omgången i MeRK-cupen i hoppning för juniorer ägde
rum lördagen den 10 september vid Stall Lindsberg. 26 ryttare
kom till start. På delad första plats kom Alva Gottfridsson på
Tuttan och Mathilda Undberg på RobRoy. Tvåa blev Lovisa Wistrand på Tom och tredje platsen delades av Wilma Törnkvist
på Knutte och Isak Jonsson på Tom. På fjärdeplats hade vi tre
ryttare: Moa Nygren på Brolle, Nelly Nygren på Jullan och Frida
Zazis på Prinsen. På femte plats kom My Jonasson på Knutte
och övriga ryttare placerade sig på sjätte plats och tilldelades vit
rosett.
I den totala MeRK-cupen i Hoppning för juniorer 2016 blev
medaljfördelningen: första plats och därmed guldmedalj till
Alva Gottfridsson, andra plats och silvermedalj till Anna Eriksson, tredje plats och bronsmedalj till Mathilda Undberg. Stort
grattis till dessa ryttare som på årsmötet 2017 tilldelas sin medalj
och ett pris.
maGGie mannFeLDt

Vi som bor utefter Flenmorakan ser dagligen en massa
bilar som far förbi. En del kör
riktigt anständigt (70 km/tim)
men väldigt många kör betydligt fortare.
Det händer till och med att
man verkar ha kappkörning
och övar omkörning här förbi.
Även om nu Hälleforsnäs är
en av de bästa platserna på
jorden så har jag svårt att
förstå att någon vill riskera
sitt och andras liv för att få vistas
30
sekunder längre där.
Hästar, hundar och katter
kan inte inhägnas absolut säkert.
Rådjuren går ju helt fritt.
Ni som har så himla bråttom
hem - framför allt på fredagar
- Tänk efter lite!
”FarBror BenGt
pÅ HäStBacken”

meLLöSa ryttarkLuBB

Vad ska den heta?
En av våra läsare kom på att
man kunde ge en liten utmaning för Hälleforsnäs Allehandas läsare: Hitta på ett namn
till den utmärkta nya gångoch cykelvägen som byggdes
under sommaren på den
gamla banvallen mellan stationsområdet och Bruket!
Gång- och cykelbanan har
fått en behaglig yta av stenmjöl, som känns både fast och
mjukt att cykla på. Den fortsätter en bit förbi bruket till
Dammvägen på Annebergsområdet. Cykelbanan är belyst under kvällstid.
Vägen är utmärkt och uppskattas av ortsborna, men vad
ska den heta? — Skicka gärna
in namnförslag på tidningens
e-postadress info@halleforsnas.se eller skriv på vår facebooksida. Om du inte har
tillgång till Internet kan du
lämna in en papperslapp i vår
brevlåda. Adressen är Torsbovägen 7, Hälleforsnäs.
En stenmjölbelagd motionsslinga runt udden har också
byggts under sensommaren.

+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
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Priserna gäller
30/9 – 9/10 2016
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

Välkomna !

hälsar Ove, Elin, Anna, Pernilla, Jonas, Susanne

