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Guhn återigen på vita duken som Syster Alice

Foto: Göran HallberG

regissörerna Felix och Måns Herngren med Guhn andersson, som spelar föreståndaren på äldreboendet i Malmköping. ”Jag har inte sett filmen, men har
läst manuset. Jag tror att denna uppföljare blir lite roligare än den första filmen. Det blir en fartfylld komedi där händelserna sker i nutid”, säger Guhn.

Hälleforsnäsbon Guhn Andersson spelade Syster Alice i den populära filmatiseringen av Jonas Jonassons bok
”Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” med Robert Gustafsson i huvudrollen. I somras spelades
in en uppföljare till succéfilmen och
Syster Alice var med även i denna.
Den nya filmen tar vid där den första filmen
slutade, hundraåringen Allan Karlsson
hade tagit sig till Bali med sitt sällskap.
— Jag har ju fått manuset så jag vet vad
som kommer att hända men jag får inte avslöja för mycket, säger Guhn Andersson,
som har en mindre roll i båda filmerna. Syster Alice, som hon heter i filmen, är föreståndaren på servicehemmet i Malmköping där
Allan Karlsson bor. Eller åtminstone ska bo.
Efter Bali fortsätter den 101-årige gubben
att resa världen över med sina vänner för att
ta sig tillbaka till Sverige.

Syster Alice från Malmköping
— Så mycket kan jag avslöja att Allan
Karlsson, som reser runt i världen, hamnar
även tillbaka i äldreboendet där Syster Alice

jobbar, berättar Guhn. En liten del av handlingen placerades i Hälleforsnäs i den första
filmen, men inte i denna uppföljare.
Manuset till "Hundraettåringen som smet
från notan och försvann" är skriven av Hans
Ingemansson och Felix Herngren. Jonas Jonasson har varit involverad i projektet, men
säger att han inte skrivit någon del av manuset. För regin står Felix Herngren och
Måns Herngren. Robert Gustafsson spelar
återigen huvudrollen som Allan Karlsson.

”Jag är ingen skådespelare”
Guhn är noga med att poängtera att hon
inte ser sig själv som någon skådespelare
eller filmstjärna, utan en helt vanlig Hälleforsnäsbo, som råkade få en mindre roll i en
populär biofilm.
Medan Robert Gustafsson och de övriga
huvudrollsinnehavarna flängde runt världen med filmteamet, filmades Guhns insats
som Syster Alice i Trollhättan. Precis som i
den första filmen, som spelades in under
sommaren 2013.
— Måns och Felix Herngren var nöjda
med min insats, vilket känns bra.
— Det var roligt att få träffa alla kändi-

sarna. Jag tog en selfie med Robert Gustafsson, men den tänker jag inte visa, bilden
blev så dålig, säger Guhn.
Guhn berättar att hon tillsammans med
alla andra som varit med att skapa filmen är
bjudna till en galaföreställning på biografen
Rigoletto i Stockholm, där de får se den färdigklippta filmen. Efter filmen fortsätter galapremiären med festen med mingel i
Grand Hotel.

Premiär i Hälleforsnäs
Filmen har sin officiella premiär på juldagen, då filmen visas även på Bio Facklan i
Hälleforsnäs. Fyra visningar är planerade
(se annonsen på sidan 7), men om alla föreställningarna blir slutsålda som de gjorde
när den första filmen visades, är det möjligt
att ordna extra visningar.
— Det är lustigt egentligen hur man blir
förknippade med sin rollfigur. Även Måns
och Felix Herngren trodde att jag bor i
Malmköping, eftersom min rollfigur jobbar
där. När de frågade hur vädret var i Malmköping svarade jag att jag inte vet det — jag
bor ju i Hälleforsnäs.
JarMo HaapaMäki

HIF:s seniorer
vann sin serie
Det blev en vinst med siffrorna 1–2 vid bortamatchen den 9 oktober mot
Triangel U. Därmed blev
HIF:s seniorlag i fotboll seriesegrare och klara för
spel i division 5 under
nästa säsong.
Det var den allra sista
matchen som avgjorde seriesegern. Hälleforsnäs IF
vann serien med en poäng
över Eskilstuna FC och
Skogstorps GoIF (båda 16
poäng).
HIF:s ungdomslag, som
spelade i division 7, kom
på en femteplats i sin serie.

Fröken Elvis
fullbokad
Sedan länge har vi velat
skriva en längre artikel om
gruppen Fröken Elvis,
som plöjt så mycket framgångar under året. Vi vill
intervjua en av gruppens
skapare Sanna Andersson
och hennes syster Annelie
Strindberg, som vid flera
tillfällen hoppat in och vikarierat i gruppen.
Tyvärr så har flickorna
haft mer än fullt upp och
det har varit svårt att hitta
en lucka för en intervju
som passar alla parter.
Men vi ger inte upp. Vid
någon senare tillfälle publicerar vi ett större reportage om dessa fantastiska
kulturskapare, uppvuxna
i Mellösa.

150 nummer av Hälleforsnäs Allehanda
Tiden går. För drygt 15 år sedan bestämde sig
Barbro Sköldebrand att starta en lokaltidning i
Hälleforsnäs. Som förebild hade hon Leksandsbladet, en reklamtidning med många små
lokala annonser som Barbro fann roliga att läsa.
Meningen var att föreningslivet i Hälleforsnäs
skulle tillsammans ge ut tidningen, men samarbetet gick inte lika smidigt som man hade hoppats
och arbetet med tidningen föll på Barbros axlar.
Hon gav ut tidningen, ungefär tio nummer varje
år, fram till början av 2007, då undertecknad tog
över tidningen tillsammans med min dåvarande
sambo. Sedan hon tackade för sig och flyttade ut,
har jag ensam fört facklan vidare.
Barbro Sköldebrand gav ut 58 nummer av tidningen mellan åren 2001 och 2007. Sedan dess har
jag varit helt eller delvis skyld till utgivningen av
92 nummer av Hälleforsnäs Allehanda. Det har

blivit många timmar med ideellt arbete med åren.
Det finns alltid något att skriva om och många
av ortens företag har välvilligt stöttat utgivningen
genom att annonsera i tidningen, trots att de inte
alltid behövt annonsera just då. Men jag kan inte
påstå att det inte har varit motigt. Det är orken
och motivationen som ibland har pendlat nära
lägsta botten. Det är i alla fall inte varit pengar
som har sporrat att fortsätta utgivningen av tidningen. Ingen av skribenterna eller utdelarna har
någonsin tagit ut någon lön för sina insatser.
Jag fortsätter att ge ut tidningen, men inte lika
frekvent. I år har tidningen kommit ut var sjunde
vecka, nästa år gör vi ännu färre tidningar. Den
planerade utgivningstakten och från och med
nästa år ett nytt nummer var nionde vecka.
JarMo HaapaMäki
reDaktör ocH anSVariG UtGiVare

Bron över järnvägen stängs
Onsdagen den 23 november
stängs landsvägsbron över
järnvägen vid Ölmstorp för
all trafik. Under en månads
tid ska biltrafiken ledas till
den gamla grusvägen intill.
Bron över järnvägen vid
Flenmo på väg 687 är gammal
och sliten och behöver repareras. Trafikverket räknar med
att reparationerna tar en
månad och trafiken kan återi-

gen släppas över bron dagen
före julafton.
Det finns en alternativ väg,
den gamla vägen mellan
Flenmo och Ölmstorpsområdet. Flaskhalsen på vägen är
den 3,2 meter höga viadukten
under järnvägen. Större fordon får på grund av flaskhalsen ta den långa omvägen via
Malmköping eller Flodafors.
Följ orange vägvisning för
omvägen förbi vägarbetet.

Vi skrev om brobygget på 1950-talet
och den nya vägen till Flen i Hälleforsnäs allehanda nr 72 (juni 2008). ni kan
läsa äldre nummer av tidningen på vår
hemsida halleforsnasallehanda.se.

Kyrkans julklappsinsamling för bättre behövande
Även i år kommer Mellösa Församling ordna en insamling av
julklappar till bättre behövande.
— I år tar vi in julklappar till
både barn och vuxna. Markera
gärna med en lapp på paketet
vilken åldersgrupp det gäller
och om det gäller för ett specifikt kön, berättar Örjan Edman

från församlingen.
Julklappar tas emot vid gudstjänster, på pastorsexpeditionen
i Mellösa eller Kyrkans hus i
Hälleforsnäs, senast vid Luciakonserten i Mellösa kyrka den
11 december.
Utdelning av julklapparna
kommer att ske i samband med

Julgrötslunchen på annandagen
i Kyrkans hus. I första hand är
det lunchgästerna som ska få
paket.
— Om det blir några paket
över försöker vi dela ut dem på
flyktingboenden och till andra
familjer med behov, berättar
Örjan Edman.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Vi önskar alla
nya och gamla patienter en
God Jul och Gott Ny tt År!
Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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För 10 år sedAn...
Vi bläddrar lite i gamla nummer av Hälleforsnäs Allehanda... Utgivaren för tio år
sedan var fortfarande Barbro
Sköldebrand, som startade
tidningen. I mars 2007 tog
Sofia och jag över tidningen.
För tio år sedan började Barbro
leta efter någon som kunde ta
över Hälleforsnäs Allehanda.
Hon hade genomgått två diskbråcksoperationer och var tidvis
väldigt sjuk. Att ge ut tidningen
hade blivit ett måste och det
lustfyllda hade försvunnit.
Tidningarna som gavs ut runt
årsskiftet 2006/2007 handlade
mycket om kommunens och
landstingets svek mot Hälleforsnäs. Kommunfullmäktige hade
sagt nej till Filmbruket, högstadiet hotades med stängning och
Hälleforsnäs hade blivit av med
sin folktandvård, barnavårdscentral och distriktssköterska.
Gatorna var dåligt plogade, det
var ont om ljusglimtar när man
bläddrar i de gamla tidningarna.
Småskvallret, som Barbro
gärna ville ha i tidningen, lyste
med sin frånvaro. Hon säger att
hon hade förlorat kontakten
med samhället.
— Tidigare hade jag suttit ofta
i Konsum och sålt lotter. Då fick
man höra mycket, minns hon.

Filmbruket
Medierna rapporterade för tio
år sedan att Flens kommun
skulle satsa 40 miljoner kronor
på ett Mediepedagogiskt centrum som skulle byggas på Bruket. Detta skulle vara det första
centrum av sitt slag i Sverige.
Bland annat Svenska Dagbladet
rapporterade om satsningen.
Uppbyggnaden av det mediepedagogiska centret skulle ske i
två etapper mellan 2007 och
2009. I första etappen skulle
man bygga ”Filmbruket” – ett
centrum för film- och mediepedagogiskt arbete. I etapp två
tänkte man bygga ut ”Kolhuset”, en multifunktionell scen.
Barbro Sköldebrand berättade
att idéen med Filmbruket kom
upp efter att två olika filmteam
använt Brukets unika miljöer.

Fear Factory
— Jag tror att det var Paolo Ro-

berto och Fear Factory som var
först att filma i Hälleforsnäs. De
filmade i ugnshuset, kröp i läskiga mörka tunnlar och så.
Sedan kom ett filmteam som filmade krigsscener i en miljö som
skulle föreställa Östeuropa.
Tanken var att man skulle
kunna satsa helhjärtat i Bruket
som fortbildningscenter inriktad på fortbildning för skolledare, lärare, fritidspedagoger
och unga filmare.
Men som sagt, kommunfullmäktige sa nej till förslaget.
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Barbro har trappat ner
Barbro Sköldebrand, som startade denna tidning 2001, flyttade från orten 2008, först till
Stockholm och sedan till Leksand, hennes mors hemtrakter.
— Det var för dyrt att bo i
Stockholm, säger hon.
Barbro Sköldebrand var synnerligen aktiv när hon bodde i
Hälleforsnäs. Hon flyttade till
Hälleforsnäs 1987 tillsammans
med sin dåvarande sambo Ragnar Boman. Under de drygt 20
åren på orten startade hon inte
bara tidningen Hälleforsnäs Allehanda, utan var även med att
bygga upp Kolhusteatern,
Bruksmarknaden och Gjuterimuseet. Bland annat boken om
Hälleforsnäs var hennes idé.
Men nu har Barbro slagit ner
på tempot. Hon är inte längre
engagerad i några föreningar
eller kulturlivet.
— Jag är alltså 76 år och då gör
man inte så mycket, säger hon.
— Jag har mina två hundar
som jag går ut med, pratar med
folk ute på gatan och tar hand
om mitt hus. Det räcker för mig.
JarMo HaapaMäki

Foto: JarMo HaapaMäki

barbro Sköldebrand
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Bilder från Afghanistan
Dokumentärfotografen Eva
Wernlid bor tillsammans
med sin man under stora
delar av året i Hälleforsnäs. I
juninumret berättade vi om
hennes fotoutställning om
rivningen av Bruket. Nu ställer hon ut bilder från en av
sina reportageresor i världen.
Från två resor, egentligen. Fotografierna på utställningen på
Galleri Villåttinge är från två
olika resor i Afghanistan, 1997
och 2003. Eva dokumenterade
kommitténs vänskolor i både
bild och text för att senare bland
annat presenteras hos vänskolorna i Sverige.

Förskonad från förtryck
— Det var relativt tryggt att vistas i Afghanistan då. Jag kände
mig trygg i vår grupp. Mitt uppdrag var att dokumentera skolorna som Svenska Afghanistankommittén stödde på landsbygden, berättar Eva.
1997, då Eva gjorde sin första

ffert!

ör o
Ring f

resa, var Afghanistan styrd av
Talibanerna. Landet var svårt
härjat av det afghansk-sovjetiska kriget 1979–1989 och det
följande inbördeskriget mellan
olika krigsherrar som varade
fram till att Talibanerna tog
makten 1996.
Resan möjliggjordes genom att
Svenska Afghanistankommittén
(SAK) hade ett utvecklat samarbete kring skolor med lokalbefolkningen.
— Vi reste runt i områden som
idag är omöjliga att nå på grund
av säkerhetsläget. Först tog vi
oss in från Pakistan via Khyberpasset. Vi bodde i byar utan vatten och elektricitet och möttes
av en gästfrihet där alltid det
bästa dukades upp till vår ära,
minns Eva.

Slående vackert
— Resan gick på vägar som
var näst intill ofarbara och
genom ett landskap som var det
mest hissnande jag sett, med en
dramatik och en karghet som

• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
• Lång erfarenhet
i byggbranschen
• 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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eventuellt stöd till tidningen kan sättas in på samma Bankgirokonto.
tidningen går även att ladda ner gratis som en pdf-fil på vår hemsida.
under 2017 planerar vi ge ut tidningen var nionde lördag.
nästa och årets sista utgivningsdag är lördagen den 4 februari 2017.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 28 januari 2017.
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en av bilderna eva Wernlid tog vid sina två resor i afghanistan. bilden föreställer en pojkklass i byn Srawsa i praktikaprovinsen, i närheten av gränsen
till pakistan. Mannen i bilden är skolläraren Ghulam Jan, en mujaheddin
som efter att blivit sårad och behandlad på röda korsets sjukhus, fick plats
i ett mobilt lärarlag som åkte runt i afghanistan och undervisade barn.
Mujaheddin = gerillasoldat som bekämpade
de sovjetiska invasionsstyrkorna
efter ett antal mil byttes till den
totala motsatsen: en djup dal
med en ljuvlig prunkande
grönska.
Eva berättar att under denna
tid var skillnaden mellan stad
och landsbygden mycket stor.
Landsbygden var förskonad
från det förtryck som Talibanerna utsatte städernas befolkning för.
— Detta möjliggjorde att vi
kunde resa relativt obehindrat.

Andra reportageresan
Eva gjorde sin andra resa till
Afghanistan 2003 för Svenska
lärarförbundets räkning. Den
resan var mycket mer begränsad på grund av säkerhetsläget.
Talibanerna var avsatta men det
fanns få platser där västerlänningar kunde röra sig fritt.
— I Kabul, som 1997 var helt
förstörd efter inbördeskriget,
kunde jag nu se början till en
återuppbyggnad men den största förändringen var den täta

Foto: eVa WernliD

trafiken: äldre dieseldrivna
Toyotataxin och andra bilar skapade köer i en stad som inte var
byggd för bilar, berättar Eva.
— När jag vistades i Kabul
1997 såg jag de snöklädda bergen som omger staden. 2003
kunde jag inte se dem på grund
av alla luftföroreningar.
Eva Wernlid berättar mer om
sina upplevelser i Afghanistan
vid vernissagen i Galleri Villåttinge i Flen den 26 november (se
evenemangsguiden för fler detaljer).
Eva Wernlid har gjort reportageresor i bland annat Kuba och
Kanada, men även på närmare
håll som Värmland, Västernorrland och Småland. Hon fotograferar främst för fackliga
tidningar, facktidskrifter och
förlag, men också med utställningar och bokprojekt.
För att inte nämna Hälleforsnäs Allehanda, där Evas fotografier ibland publiceras.
JarMo HaapaMäki

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: lördagen den 20 januari 2017

Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet tis–fre 11–17, lör-sön 11–15
19/11—29/1 ”Vinterns amatörsalong”. Konstgalleriet delar
lokal på Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som har samma
öppettider.
Galleri Villåttinge i Flen (biblioteket)
visar Hälleforsnäsbon Eva Wernlids
fotografier från Afghanistan under tiden
26/11—16/12. Fotografen själv finns
på plats vid vernissagen lördagen den 26
november kl 12. Se även artikeln på s. 4.
Friskvård, PRO Hälleforsnäs-Mellösa
måndagar Gymnastik Servicehusets
matsal t.o.m. 5/12
tisdagar Qi-gong Kärrgatan 3 Hnäs
Foto: eVa WernliD
kl 10–11.30 t.o.m. 29/11
torsdagar Bowling Sporthallen Hnäs kl 9.30–11 t.o.m. 8/12
söndagar Bingo Hnäs Folkets hus kl 10–11.30 t.o.m. 4/12
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet
För närmare detaljer se hemsidan svenskakyrkan.se/mellosa
Kyrkans hus Hälleforsnäs:
onsdagar: Klapp & Klang, musik och sång för barn
0–5 år kl 9–11, onsdag eftermiddagar sångövningar med barn i
olika åldrar. 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
fre 18/11 “Inför helgen” Andakt med sång, musik och kaffe på
Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs. Arr: Centrumkyrkan kl 15
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
ons 23/11 Sopplunch Mellösa församlingshem kl 12–13
Anmälan senast måndag till Birgitta Andersson 600 68 eller
070-320 64 23, Kerstin Andersson 604 09 eller 070-640 50 34
ons 23/11 PRO-medlemsträff Hälleforsnäs Folkets hus kl 13.30
Filmvisning: En man som heter Ove
fre 25/11 After Work Teater Klämman, Fridal, Mellösa kl 17–23
Även 2/12, 9/12 och 16/12. Hemsida: teaterklamman.se
tel. 0735-99 76 92
lör 26/11 Julmarknad Mellösa församlingshem kl 13–17
Hemsida hembygd.se/mellosa-hembygdsforening

sön 27/11 Film ”Fantastiska vidunder” Bio Facklan, Hälleforsnäs
Folkets hus kl 18
tor 1/12 Julgröt Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 12–13
Musik och sång.
lör 3/12 Film ”Pettson & Findus – Juligheter” Bio Facklan,
Hälleforsnäs Folkets hus kl 14
ons 7/12 Jullunch Församlingshemmet Mellösa kl 12–13
Anmälan senast måndag till Birgitta Andersson 600 68 eller
070-320 64 23, Kerstin Andersson 604 09 eller 070-640 50 34
lör 10/1 De vackraste julsångerna på finska Kyrkans hus,
Hälleforsnäs kl 15–16
Sön 11/12 Luciakonsert Mellösa kyrka kl 18–19
Pyttekörerna, barnkörerna och ungdomskören
ons 14/12 Luciafirande Hälleforsnäs Folkets hus kl 13.30–15
Org: PRO Hälleforsnäs-Mellösa. Dans.
fre 16/12 “Inför helgen” Andakt med sång, musik och kaffe på
Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs. Arr: Centrumkyrkan kl 15
lör 17/12 Film ”December Rogue One: A Star Wars Story”
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
sön 18/12 Julkonsert Mellösa kyrka kl 18–19
sön 18/12 Film ”December Rogue One: A Star Wars Story”
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
lör 24/12 Julnattsmässa Hälleforsnäs kyrka kl 23
sön 25/12 Julotta Mellösa kyrka kl 7–8
sön 25/12 Filmpremiär ”Hundraettåringen som smet från notan
och försvann” Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
mån 26/12 Film ”Bamse och häxans dotter” Bio Facklan kl 14
mån 26/12 Film ”Hundraettåringen som smet från notan och
försvann” Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
tis 27/12 Film ”Sing 2D” Bio Facklan kl 14
tis 27/12 Film ”Hundraettåringen som smet från notan och
försvann” Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
tor 29/12 Film ”Bamse och häxans dotter” Bio Facklan kl 14
tor 29/12 Film ”Hundraettåringen som smet från notan och
försvann” Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
lör 31/12 Nyårskonsert Mellösa kyrka kl 12.30–13.30
fre 6/1 Livemusik med Double Inn Hälleforsnäs Folkets hus kl 19
Folkrock med irländska och 60/70-tals rockinfluenser
Endast förhandsbokning (se annons på sidan 7)
sön 8/1 Julgransplundring Hälleforsnäs Folkets hus kl 14
lör 21/1 Opera Livesändning från Metropolitan Opera
”Romeo & Julia” Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 19
Endast förhandsbokning (se annons på sidan 7).

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.
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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 eventuella frågor. Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Nästa deadline: lördagen den 28 januari 2017

Säsongsavslutning för Orienteringsklubben Tjärnen
När hösten övergår i vinter brukar orienterarnas säsong avslutas.
Så också i år. Orienteringsskolans verksamhet pågick 2016 från 22
mars till 22 oktober med uppehåll under sommarmånaderna juni,
juli och augusti. Cirka 20 deltagare i åldrarna 4—12 år har haft sammanlagt drygt 20 utbildningstillfällen med utgångspunkt i föreningens klubbhus ”Tjärnhuset”. Sex OL-skolemedlemmar har
också med varierande framgång provat att deltaga i nationella orienteringstävlingar, som anordnats i Södermanland under året. Mest
framgångsrik i det avseendet har Zeb Svensson varit.
OL-skolans avslutning hölls lördagen den 22 oktober med lektävlingar, fika och prisutdelningar på en holme i Brukssjön längs Sörmlandsleden. Där delades medaljer ut till deltagarna och särskilda
priser till dem som deltagit flitigast i OL-skolan. Årets flitigaste deltagare heter Moa Widholm.
OL-skolans ledare vill särskilt tacka alla föräldrar, som deltagit vid
OL-skolans sammankomster. Utan deras medverkan hade en del
träningsövningar varit svåra att genomföra!
Tävlingsorienterarnas traditionella interna avslutning, nattorienteringen ”Ärtsoppsloppet”, avgjordes fredagen den 28 oktober i

Tallsjöskogen med mål vid klubbhuset. Denna gång stod veteranen
Erik Rundström som segrare.
Föreningens veteraner anordnade tillsammans med OK Nalles veteraner en veteranorienteringstävling den 3 november för deltagare
från Södermanland och Västmanland. Tävlingen ägde rum i Mariebergsskogen i Mellösa, och efter målgång där åkte deltagarna till
sporthallen i Hälleforsnäs för dusch, fika och eftersnack. Ingemar
Gustafsson var banläggare, och både banorna, tävlingsterrängen
och äggmackorna vid fikat vann de drygt 150 deltagarnas gillande.
Söndagen den 20 november ägde föreningens årsavslutning rum
i Tjärnhuset. Då delades vandringspriser och priser för årets klubbmästerskap ut. Dessutom informerades om tävlingssäsongen 2017,
då bland annat. ett tredagars orienteringsarrangemang äger rum i
Hälleforsnäs i månadsskiftet mars-april. OK Tjärnen och Katrineholms OK inbjuder då till Svartnatta den 31. mars och Mälarmårdsdubbeln den 1 och 2 april. Målen för tävlingarna kommer att ligga
”mitt i byn”, så ortsbefolkningen kommer att ha goda möjligheter
att följa tävlingarna.
OL = orienteringslöpning

erik rUnDStröM
ok tJärnen

pristagare vid
ol-skolans
avslutning den
22 oktober.
Foto: erik
rUnDStröM

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

Gymnastikföreningens höstvandring

Mellösa Ryttarklubb

Lördagen den 22 oktober vandrade gymnastikföreningens promenadgrupp på Sörmlandsleden. Vi gick sträckan Harpsund—Hälleforsnäs, som är cirka en mil lång.
Det blåste halvstorm när vi startade vid Harpsund,
men när vi efter en kilometer kom in i skogen så blev
det stilla och skönt.
Vi korsade Viks å vid ett par ställen och tog vårt första
stopp vid den idylliska Hedsjön. Det var fint iordningsställt där, de etappansvariga hade röjt sly så man såg
sjön så vackert. Det fanns nya fina bänkar att sitta på.
Vi fortsatt norrut igenom igenväxta odlingsmarker,
passerade torpruinen Rösjötorp, där syns rester av en
stensatt grop som troligen använts för linberedning.
Sen följer gammal storskog mot Hälleforsnäs, där vi
såg lämningar av en gammal kolarkoja.
Bruket i Hälleforsnäs förbrukade stora mängder tråkol. Många av de stigar vi i dag använder är gamla farvägar för träkol.
Fyra timmar efter start var vi i mål i Hälleforsnäs. Det
var en härlig dag med
umgänge, skratt, prat,
stillhet, vackra vyer, skönt
för kropp och själ.
Nu ser vi fram emot
vårens vandring.

Den 15 oktober genomfördes klubbmästerskap i dressyr vid Stall Lindsberg med tio
startande juniorer. Frida Zazis segrade på
Prinsen. Andraplatsen tog Moa Nygren på
Brolle och på tredjeplatsen kom Lovisa Wistrand på Tom. Dessa tre tjejer får på årsmötet 2017 medalj och ett pris.
Den 5 november genomfördes klubbmästerskap i hoppning vid Stall Lindsberg med
17 startande juniorer. Medaljörerna blev
Wilma Törnkvist (1) på Knutte Moa Eriksson
(2) på Prinsen och Michaela Stenroos Olsson
(3) på sin egna häst Creggans Lady. Vi säger
grattis till dem alla tre som på årsmötet 2017
kommer att få medalj och pris.
MaGGie MannFelDt
MellöSa ryttarklUbb

eVa lUnDin
HälleForSnäS GyMnaStikFöreninG

promenadgruppen vandrade
en mil på Sörmlandsleden.

Medaljörerna på klubbmästerskap i dressyr.
Foto: MaGGie MannFelDt

Bio Facklan presenterar stolt:

Filmer och livesändningar
i hälleForsnäs
sön 27/11
lör 3/12
lör 17/12
sön 18/12

Vad ska den heta?
Vi har fått några förslag
på vad den nya gångoch cykelbanan kan
döpas till. Banan löper
på den gamla banvallen
från järnvägsstationen
förbi
Edströmsvallen
och Bruket ända fram till
Annebergområdet.
Förslag har kommit via
Internet och på vykort i
brevlådan. Vad tycker ni
om dessa förslag?
Brukets väg
Avkopplingen
Brukspromenaden
Rälsen
Nya elljusspåret
Parkenslingan
Stråket
Fler namnförslag tas
emot om inte någon av
dessa vinner mark. Förslag (och andra tips och
åsikter) kan lämnas in i
vår brevlåda på Torsbovägen 7 i Hälleforsnäs
eller via e-post:
info@halleforsnas.se.

Hälleforsnäs Folkets hus

Storgatan 12, Hälleforsnäs tel. 0157- 408 37

Fantastiska vidunder kl 18 engelsk tal + svensk text, fr 11 år
Pettson & Findus – Juligheter kl 14 svenskt tal, barntillåten
December Rogue One: A Star Wars Story kl 18
December Rogue One: A Star Wars Story kl 18

Hundraettåringen som smet från notan och försvann kl 18
mån 26/12 Bamse och häxans dotter kl 14 svenskt tal, barntillåten
mån 26/12 Hundraettåringen som smet från notan och försvann kl 18
sön 25/12

tis 27/12

Sing 2D kl 14

tis 27/12

Hundraettåringen som smet från notan och försvann kl 18

tor 29/12

Bamse och häxans dotter kl 14

tor 29/12

Hundraettåringen som smet från notan och försvann kl 18

fre 6/1
sön 8/1

Konsert med Double Inn kl 19
Julgransplundring kl 14

lör 21/1

Live från Metropolitan Opera, New York: Romeo & Julia
kl 19 OBS! Endast förhandsbokning

lör 11/2

Live från Kungliga Operan, Stockholm: Glada änkan
kl 15 OBS! Endast förhandsbokning

i samarbete med

svenskt tal, från 7 år

svenskt tal, barntillåten

OBS! Endast förhandsbokning

Biocheckar ﬁnns att köpa i Folkets hus.
Folkets hus önskar alla god jul och gott nytt år!

Internet: bioiﬂen.se
folketshus-halleforsnas.se
facebook.se/folketshushalleforsnas

Bokning: tel. 0157-408 37 (vardagar kl 18—20) eller via e-post: bokning@folketshus-halleforsnas.se
du kan läsa äldre nummer av tidningen på vår hemsida halleforsnasallehanda.se.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Nötfärsmax 2/hus
Coop
1 kg

Apelsiner

Priserna gäller
måndag 21/11 – 27/11 2016

håll

69

,90 /kg

kg
/
0
9
,
12

Dafgård
färdigmat
0g

380–42

3 för
medlemsförmån

(jäm

500 g

st
/
–
,
0
2

Goudaost
Klö ver

/kg)

is 40 kr
(jämf. pr

Blossa

Pizza
Grandiosa

st
/
0
5
,
24
is 32,67

(jämf. pr

kr/l)

350 g

Pepparkakor
Coop
300 g

10,– /st

g)

,33 kr/k

is 33
(jämf. pr

1,2 kg

kg
/
0
9
,
39

75 cl

lättglögg

kg)

7,03 kr/

,60–5
f. pris 51

Smör
Va l i o

65,–

is
(jämf. pr

Fiskgratäng
Findus
600 g

/st
–
,
0
2
/kg)

57,14 kr

/st
–
,
5
2
7 kr/kg)

is 41,6
(jämf. pr

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

Välkomna !

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

