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Nyrkki Mononen är klar med sin nästa skiva

trots att skivförsäljningen generellt har under de senaste åren minskat drastigt ger Hälleforsnäsbandet nyrkki Mononen ut sina låtar på det idag nästan förlegade mediet compact disc (CD). ”Det känns som musiken får större betydelse när man bär hem skivan som man har köpt och sätter den i en cd-spelare.
Det är så lätt att strunta i musiken som man streamar eller laddar ner på Internet”, säger bandmedlemmarna.

Det har tagit lång tid att göra klart skivan. Anledningen till detta har inte varit
brist på material, snarare tvärtom. Bandet har tillbringat oräkneliga timmar i
studion och spelat in allt fler låtar. Musikstilen har ändrats rätt radikalt sedan
den första skivan som bandet släppte för
drygt ett år sedan.
Bandet släppte sin första skiva i samband
med en liten punkfestival i Flen i slutet av
2015. I äkta punkanda spelade bandet
snabbt in en skiva med fyra låtar som matchade kvällens tema. Allt, inklusive omslaget, gjordes av bandmedlemmarna själva.
— Välorganiserade som vi är glömde vi
berätta för publiken att våra purfärska skivor och tröjor fanns att köpa vid garderoben
så vi sålde inte en enda, skrattar bandmedlemmarna. Efteråt har ett par kompisar
köpt skivan, men vi har knappt brytt om att
försöka marknadsföra skivan. Huvudsaken
att vi själva har något att lyssna på.
Efter det har bandet skrivit nytt material
och ska nu ge ut sin första fullängdsskiva.
Även denna gång ger de ut skivan själva.
— Vi skulle gärna slippa den tråkiga biten
med att försöka sälja skivor, men egentligen
är det inte så viktigt om alla skivorna blir
sålda. Huvudsaken är att vi har gjort den
bästa skivan vi har kunnat och är stolta över
resultatet!
Nyrkki Mononen består av sångaren och
gitarristen Jarmo Haapamäki, trummisen

Pasi Laine och basisten Fredric Larsson,
som även sjunger bakgrundssång. De har tidigare spelat tillsammans i bandet The Soul
Preachers och i olika band på sina håll.
Rytmsektionen Pasi Laine och Fredric Larsson spelade båda i Hälleforsnäsgruppen
Yell och numera även i kvartetten Wasted
Hearts, som i skrivande stund toppar P4:s
Sörmlands Topp 5. Pasi bestämmer takten
även i Flensbandet Slaktkniv.
— Vi har våra rötter i punkrock, men vi är
ju inga tonåringar längre. Det är fortfarande
hur kul som helst att ibland rocka loss, men
Nyrkki Mononen är inte ett punkband. Vi
han nog anammat punkens ideal genom att
gå vår egen väg utan att bry oss om vad
någon annan tycker, men vi spelar all slags
musik som vi tycker om, säger Jarmo.

Låtarna formar sig själva
Bandet blandar gärna olika musikstilar, det
sker utan någon högre plan eller strategi.
Inga dumma regler får begränsa hur nästa
nya låt slutligen kommer att låta. Huvudsaken är att det låter bra.
— Om nästa låt råkar bli rockabilly så har
vi inget emot det. Nästa dag kan det bli
traktorcountry eller knytnävsschlager. En
bra låt är en bra låt, oavsett genre, säger
Fredric.
— Jag uppskattar verkligen att det är så
stor variation på våra låtar, från root reggae
till country. När vi spelar in låtarna i studion
är det först bara vi tre, men ibland jobbar
Jarmo vidare med låten och lägger på flera

ljudspår. I slutändan kan låten bli rätt annorlunda när man har lagt på nya melodier
med orgel, blåssektioner eller vad som helst.
Foto: Göran HallberG
Det är alltid kul att få höra hur låten blev,
säger Pasi. Jag blir ofta glatt överraskad.

Trycker på den röda knappen
Nyrkki Mononen övar i Jarmos inspelningsstudio Torsbo Sound i Hälleforsnäs. Nackdelen med att alltid ha tillgång till studion
är att inte ha någon tidspress. Det är en av
orsakerna varför den nya skivan har dröjt.
— När ingen har piskat på och sagt att skivan måste ut har det inte hänt något. Men
vi håller på att drunkna i nya låtar. Det är
dags att öppna kranen, säger Jarmo, som
skriver bandets låtar.
Han bytte tillbaka sitt modersmål, finska,
efter att sjungit på engelska sedan mitten av
1980-talet.
— Det känns nästan som att jag har blivit
tonåring igen, att jag fortsätter där jag slutade för över 30 år sedan. Då flyttade jag till
Sverige och började sjunga på engelska i
stället för finska. I takt med att ambitionsnivån höjdes blev det allt svårare för mig att
uttrycka mig på ett främmande språk. Det
blev för jobbigt att skriva nya låttexter, säger
Jarmo.
Nu flyter det på bra. På lite drygt ett år har
Nyrkki Mononen spelat in över 30 nya låtar.
Bandets första fullängdare planeras att bli
tryckt under februari månad. För mer detaljer, besök deras facebook-sida eller webbsidan nyrkkimononen.com.
länk: facebook.se/nyrkkimononen

För 10 år sedan...
Februarinumret 2007 (nr
58) var den sista som
Barbro Sköldebrand gav
ut, innan han lämnade
över tidningen till mig och
min dåvarande sambo
Sofia Rönnqvist.
Vi fick bland annat läsa
om kommunfullmäktigemötet som hölls på Hälleforsnäs
Folkets
hus.
Politikerna beslutade då
att behålla alla skolorna i
kommunen, inklusive det
stängningshotade högstadiet i Hälleforsnäs.
En interpellation lämnad
till fullmäktigemötet om
den då dåligt fungerande
närvården i Hälleforsnäs
publicerades i tidningen.
Vi fick även läsa om en
lyckad frisk- och hälsomässa som i Hälleforsnäs.
Hälleforsnäs Samarbetskommitté hade kontaktat
Trafiksäkerhetsrådet med
önskemål om hastighetsbegränsning på 30 km/h i
närheten av Bruksskolan.
PRO hade förgäves begärt en busskur vid Coop.
Barbro Sköldebrand tackade för sig i en längre artikel i tidningen. ”Efter att
varit med och dra igång
Gjuterimuseum, Bruksmarknaden, Kolhusteatern
lämnade jag över till andra
efter drygt tio år. Nu är
också dags att lämna över
Allehanda till piggare krafter”, skrev hon i Hälleforsnäs Allehanda nr 58
daterad den 28 februari
2007. JarMo HaaPaMÄkI

Tre dagar med orientering mitt i byn
Det råder festivalstämning
när Mälarmårdsdubbeln arrangeras i byn. Hälleforsnäs
fylls av hundratals orienterare, funktionärer och allehanda idrottens vänner under
tävlingshelgen. I år blir det
en extra lång tävlingshelg när
tävlingarna under dagtid
kompletteras med en nattorienteringstävling.
OK Tjärnen samarbetar sedan
några år med Katrineholms Orienteringsklubb för att arrangera
orienteringstävlingarna Mälarmårdsdubbeln. Arrangemanget
består av två separata tävlingar,
som anordnas två dagar i rad,
vanligtvis lördag–söndag, med
samma tävlingscentrum och
målplats båda dagarna.
De fem senaste åren har tävlingscentrum varit förlagt till
Svalboviken, Harpsund, gården
Löketorp nordost om Bie, Stalls
backe i Katrineholm och för två
år sedan i Hälleforsnäs.
I år kommer Mälarmårdsdubbeln att äga rum den första helgen i april. Tävlingscentrum blir
återigen lekparken i Hälleforsnäs. Tävlingsbanorna läggs i
skogarna öster och söder om
Hälleforsnäs med sammanlagt
78 kontroller.
Målet placeras publikvänligt i
lekparken med plats för både
deltagare, supporters och ortsbor som vill titta på tävlingarna.
Inspurten från den sista kontrollen för alla banorna kommer att
ske längs Floragatan.

Nattorientering
En nyhet för året är att Mälarmårdsdubbeln kompletterats

Minst femhundra tävlande per dag beräknas att delta i orienteringstävlingen
Foto: JarMo HaaPaMÄkI
i Hälleforsnäs den 1–2 april.
med en nattorienteringsstafett
kallad Svartnatta. Tävlingen
äger rum på fredagskvällen den
31 mars med start, mål och växling på Edströmsvallen. Tävlingen avgörs i terrängen norr
om idrottsplatsen.

För alla åldrar
Arrangörerna räknar med cirka
250 deltagare på fredagskvällen
och 500–600 tävlande per dag
under lördag–söndag.
Deltagarna delas in i 48 olika
tävlingsklasser/åldersgrupper.
Den yngsta klassen är till för
orienterare som är högst 10 år. I
den äldsta, H85, får endast
äldre gentlemän med minst 85
år deltaga. Dessutom kommer
det att finnas sex öppna klasser,
dit såväl etablerade orienterare
som nybörjare och motionärer
kan anmäla sig på tävlingsdagens morgon.
Här finns möjlighet för den
som vill ha ett bra motionspass
i skog och mark att prova på orientering. Dessutom finns så kallad Miniknat för de allra yngsta,
som vill prova på att gå eller
springa en liten snitslad bana

med karta i handen.

Hundratalet
funktionärer
Över tävlingsområdet finns orienteringskartor, som helt nyligen
har reviderats. Banläggarna har
lovat att lägga utslagsgivande
banor med hyfsat svåra orienteringsproblem. För att arrangemangen ska kunna genomföras
behövs ungefär 85 funktionärer
per dag, och här finns ett av skälen till samarbetet mellan OK
Tjärnen och KOK. Ingen av klubbarna anser sig på egen hand
kunna ställa upp med så många
funktionärer för att sköta de
olika sysslorna vid bland annat
parkering, start, mål, sekretariat,
duschar, servering, sjukvård och
barnpassning.
Mälarmårdsdubbeln/Svartnatta är OK Tjärnens största åtagande under 2017, men därutöver kommer man också att
under året tillsammans med OK
Nalle i Flen arrangera tre veteranorienteringar för de äldre,
oftast pensionerade, orienterarna i Södermanland och Västmanland.
erIk runDströM
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Stökigt värre på Ölmtorpsvägen när bron reparerades
En dag före utsatt tid öppnades landsvägsbron över järnvägen vid Flenmo för trafik
igen. Inte en minut för tidigt,
tyckte många som inte var
nöjda med arrangemanget
med att trafiken under reparationstiden hänvisades till
den smala Ölmtorpsvägen.
Det var nämligen många som
tyckte att tidpunkten att stänga
av bron vid vinterns ankomst
var helt fel, samt att många bilister körde farligt fort på den
smala grusvägen.
Landsvägsbron vid Ölmstorp
stängdes för reparation den 23
november och öppnades igen
för trafik den 22 december.
Grusvägen mellan Flenmo och
Ölmtorpsområdet i Hälleforsnäs var en gång i tiden en huvudled, men degraderades till
en mindre viktig väg när en bredare och rakare väg byggdes
mellan Flenmo och Hälleforsnäs
i början av 1950-talet. En bro
byggdes över järnvägen vid
Flenmo.
På 1950-talet var antalet bilar
färre
och
yrkesfordonen
mindre, jämfört med dagens
bussar och lastbilar. Dagens bilister är inte heller vana vid
smala vägar där man måste invänta mötande trafik på en mötesplats vid sidan av vägen. En
sådan väg är grusvägen mellan
Flenmo och Hälleforsnäs.

Många avåkningar
Trots att man hade förberett
några nya mötesplatser längs
den kilometerlånga vägen
hände det då och då att någon
bilist körde i diket. Vid minst tre

tillfällen hamnade även erfarna
yrkeschaufförer med sina linjebussar i diket. Bärgningen av de
stora fordonen tog ofta tid och
orsakade ytterligare störningar
i trafikflödet.

Fastnade i viadukten
Trots tydlig skyltning om att endast fordon med maxhöjd 3,20
meter kommer genom viadukten under järnvägen vid Åbo,
var det många som struntade i
skyltarna. Flera chaufförer fick
backa tillbaka när de upptäckte
att deras fordon inte slank
under.
Åtminstone vid ett tillfälle skadades en buss när den slog i
taket och fastnade i viadukten.
— Jag hörde att åtminstone
vid ett tillfälle kördes en linjebussförare från Flen ända fram
till viadukten vid Åbo och passagerare fick gå resten av vägen
till Hälleforsnäs. Jag hörde att
passagerarna var minst sagt
missnöjda med detta. Det har
jag full förståelse för, säger Anders Hammarqvist, som bor i
området.
— Vid ett annat tillfälle kunde
det ha gått riktigt illa när en linjebuss tvingades av vägen av en
mötande bilist vid Ölmstorp.
Sidan av bussen blev sönderslagen och rutor krossade när bussen krockade med träd vid
sidan av vägen.
Efter en månad med trafikkaos
på Ölmtorpsvägen släpptes
alltså trafiken återigen på landsvägsbron över järnvägen, som
behövde förstärkas och lagas, 57
år efter att den invigdes.

trots stora skyltar försökte flera chaufförer till höga fordon att komma under
den 3,2 höga viadukten under järnvägen halvvägs på ölmstorpsvägen och
fick vända om. eller försökte köra under, trots begränsningen. Vi vet att åtminstone vid ett tillfälle fastnade en buss i viadukten. Foto: JarMo HaaPaMÄkI

Dikeskörningar var många på den smala omvägen förbi landsvägsbron vid
Flenmo. att det snöade en hel del under tiden landsvägsbron reparerades
gjorde inte saken bättre. Vid ett flertal tillfällen fick trafikanterna i linjebussen
fortsätta sin färd med andra medel, ofta till fots. Foto: anDers HaMMarQVIst

JarMo HaaPaMÄkI

Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?
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Lokala nyheter på
sociala medier
Många av er känner redan
till allt detta, men det kanske är på sin plats att skriva
några rader om sidor på sociala medier som berör våra
läsare.
På Facebook, en av de
allra störta av sociala medierna, finns sidor som ”Hälleforsnäs”, en grupp med
över 1200 medlemmar där
många skriver inlägg om
aktuella händelser på orten
med mera. En annan
grupp, ”Du vet att du är
från Hälleforsnäs om du...”
med cirka 400 medlemmar,
blickar mer bakåt. På den
sidan delar många med sig
av bilder och andra minnen
från den svunna tiden.
Motsvarande sidor med
anknytning till andra tätorter är bland annat ”Mellösa”. Den gruppen har
cirka 550 medlemmar.
Sidor som ”Humledalsfiber” och ”Hälleforsnäs Fibernät” innehåller diskussioner och information om
just dessa ämnen.
Det finns säkert andra
motsvarande sidor på
andra sociala medier som
jag inte vet så mycket om.
Facebook-sidorna kan nås
på www-adressen facebook.se. För att kunna använda sidan till fullo krävs
det att du skapar ett (kostnadsfritt) facebook-konto.
JarMo HaaPaMÄkI

Än lever de – en rapport från den lokala rockscenen
Det är inte bara Nyrkki Mononen (där jag själv medverkar) som skapar och spelar
in rockmusik i trakten.
Utvecklingen av den digitala
inspelningstekniken har gjort
det möjligt för många fler att
själv spela in sin musik och ge
ut på skiva. Det behövs dock
fortfarande talang för att göra
bra musik. Och en hel del arbete och tålamod.

Skogarna – bröderna
Freytags skivprojekt
I höstas skrev vi om bröderna
John och Torben Freytag, som
har jobbat med sitt projekt
”Skogarna” i över två års tid.
Som vi berättade i septembernumret (nr 149) av Hälleforsnäs Allehanda, har de under
två års tid skrivit och spelat in
låtar till en kommande skiva
med sånger om Hälleforsnäs,
orten de växte upp på.
Nu har de äntligen blivit
klara med inspelningen.
— Vi blev färdiga med de
allra sista påläggen förra helgen och känner att vi är klara
med inspelningarna. Det blev
tolv låtar som vi är riktigt nöjda
med, säger John Freytag, som
likt sin bror var medlem i det
framgångsrika Hälleforsnäsbandet Dorian Gray.
Ödmjuk som han är, ville
John inte säga så mycket om låtarna han själv har skrivit, men
lyfter gärna fram broderns
låtar.
— Jag påstår att låtarna som
Torben skrev till skivan är det
bästa har hittills har gjort.
Skivan är ännu inte utgiv-

ningsklar. Nu påbörjas nästa
steg i processen, mixningen av
låtarna, som görs i en inspelningsstudio i Lund. Mixningen
beräknas att bli klar någon
gång under våren.

Bleak Outlook ger ut
vinylskiva
Konstnären Ola Öhlin, som för
många år sedan spelade bas i
Hälleforsnäsbandet Tin Soldiers och senare i Säkkis Zimmerman, har efter många års
frånvaro återvänt till den lokala musikscenen. I början av
förra året var han med och bildade Eskilstunabandet Prins
Eugen, ”en lyckad kombination av olika generationer,
punk, funk och djävulsk
energi” och ett annat Eskilstunaband, Bleak Outlook, som
spelar ”77-punk” har nu släppt
en fyralåtars vinyl-EP under
skivetiketten Zombie Records.

Wasted Hearts toppar
Sörmland Topp 5
Ett annat band med Hälleforsnäsanknytning är Wasted Hearts. Basisten Fredric Larsson
och trummisen Pasi Laine (ja,
samma rytmsektion som i
Nyrkki Mononen) växte upp i
Hälleforsnäs. Resten av bandets medlemmar, Pär Ericsson
och Johan Hellqvist, bor i Katrineholm.
I skrivandes stund toppar
Wasted Hearts P4:s Sörmland
Topp 5 med sin låt ”Not Like
the Last Time”. Bandet har bara
ett par spelningar bakom sig
men jobbat en hel del med låtmaterialet i studio, både i inspelningsstudion på Torsbo-

vägen i Hälleforsnäs och Musikakuten i Flen.
Bandet beskriver sin musik
som ”lite skränig indiepop
med influenser från bland
annat 90-talet och annat som
man genom åren lyssnat på”.

Yell finns inte längre
Hälleforsnäsbandet Yell gjorde
inte mycket väsen av sig under
många år. Många visste säkert
inte om att bandet fortfarande
existerade.
Det gör det inte heller. Inte nu
längre. Bandets sångare Kari
Ilvonen tragiskt gick bort i
somras, endast 36 år gammal.
De övriga medlemmarna i bandet fortsätter att spela musik
tillsammans lite då och då, men
har skippat det gamla gruppnamnet.
— Det kändes helt fel att fortsätta som Yell utan Kari. Numera heter vi The Moscows,
berättar basisten Fredric Larsson.
Resten av medlemmarna i
The Moscows är:
Jonas
Lindblom, gitarr och sång,
Petri Liikanen, gitarr och Pasi
Laine, trummor.

Slaktkniv från Flen
Ett annat lokalt band vars
trummis heter Pasi Laine är
punkbandet Slaktkniv från
Flen. Bandet har gett ut två
CD-skivor som de har spelat in
på Studiefrämjandets inspelningsstudio Musikakuten i
Flen. De övriga bandmedlemmarna heter Mats Pettersborg
och Tomas Nordlöf.
JarMo HaaPaMÄkI

!
SE HÄR Ni kan förhandsbeställa den kommande skivan

med Nyrkki MoNoNeN för endast 100 kr (inklusive
porto) genom att sätta in pengarna på BankGiro 5921-8073.
Mottagare: Hälleforsnäs Records, meddelande ”Nyrkki”.
Erbjudandet gäller fram till den sista februari 2017.
Glöm inte att ange namn, adress och även e-postadress.
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

200-års jubileum för skolan i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs fick sin
första skolbyggnad 1829.
Huset, sedermera kallat
Änkehuset, står fortfarande kvar på Kvarngatan. Men ortens första
lärare anställdes redan
1817.
Ortens första lärare hette
Erik Nordmark. Han fick
12 shilling banco i lön för
varje ämne och enligt
gamla handlingar hölls
skolundervisningen vid
Bruket. Detta var alltså 25
år innan Sveriges riksdag
beslutade att introducera
en fyra år lång grundläggande skolutbildning kal-

lad folkskola.
Ortens första ändamålsengliga
skolbyggnad
byggdes tolv år senare
men blev snart för liten
och en stor och pampig
skola som väckte avundan
på många håll uppfördes
1939.
Skolan används än i dag
och kallas Burkspråket.
”Modernt i högsta grad
är emellertid allting och
det kan tänkas att Bruksskolan i Hälleforsnäs blir
studeiobjekt för skolmän
från andra håll” skrev man
i Dagens Nyheter efter invigningen i januari 1939.
Skolbyggnaden har nu

lördag 8 april
lördag 17 juni
lördag 9 september
lördag 25 november
Inlämning av redaktionellt material och annonser senast en vecka före
utgivningsdagen.

en faksimil från en artikel publicerad i Dagens
nyheter den 11 januari 1939.
fått en ansiktslyftning och inrymmer
klassrum för årkurserna 2–6.
JarMo HaaPaMÄkI

Nyrenoverade och fräscha klassrum
Ansiktslyfningen av Bruksskolans lokaler har pågått
under hösten och vintern
och skolbarnen har äntligen
fått flytta in till sina nyrenoverade klassrum i Burspråket, den ståtliga skolbyggnaden närmast ”Pizzeria-korsningen”.
Det blev ingen invigningsfest
under höstterminen som planerat. Renoveringen tog längre
tid är beräknat och det är fortfarande en del kvar innan
någon invigningsfest kan äga
rum.
Vita villan, den äldsta skolbyggnaden från 1871, blev färdigrenoverad först. Förskoleklassen och förberedelseklassen, som under hösten var placerade
i
Celsingeskolan
mittemot Konsum, fick flytta in
några veckor efter skolstarten i
höst. I byggnaden finns även

Planerade utgivningsdagar
för Hälleforsnäs Allehanda

musiksalen och skolsköterskan.
Årskurserna 2–6 har numera
sina klassrum i Burspråket.
Klassrummen där blev inflyttningsklara i början av januari.
— Det saknas fortfarande
mindre detaljer som krokar att
hänga jackor på men i det stora
hela är byggnaden färdigrenoverad, säger Helene Ahlqvist
Blomberg, biträdande rektor på
Bruksskolan.
— Vi är jättenöjda med renoveringen. Verksamheten är i
gång i båda skolbyggnaderna.
Allt är nytt och fräscht och vi
har fått bättre värme och ventilation. Vi har till och med fått
nya möbler.
Enligt nya krav är båda byggnaderna nu handikappanpassade med hiss.

Egna datorer
Att använda Internet blir allt
mer en naturlig del av skolar-

betet. Därför har var och en av
barnen i årskurserna 4–6 försetts med en egen bärbar dator.
Vid behov får även de yngre
barnen tillgång till datorer eller
surfplattor.
Som vi i somras skrev ska
även utemiljön får en ansiktslyftning. Det ska installeras nya
lekattraktioner och ett rejält staket ska sättas upp för att hindra
att förskolebarnen ska irra sig
bort från skolområdet och ut på
gatan. Arbetet med detta har
inte påbörjats än.
— Det dröjer innan ortens förskolor kan flytta in till Vinkelhuset. Jag kan inte säga när det
kan ske, det ska rivas mellanväggar och lokalerna renoveras
först. Byggnaden lär inte bli färdigrenoverad under våreterminen i alla fall, säger Helene
Ahlqvist Blomberg.

Idrottsutveckling
för orten
Sörmlandsidrotten, Riksidrottsförbundets regionala
organisation i Sörmland,
bjuder till ett möte på Hälleforsnäs Folkets hus.
Som stödorganisation till
idrottrörelsen vill de höra
vad ortens invånare och idrottföreningar vill för att ta
ytterligare kliv för att bidra
till idrott hela livet och idrott för alla.
— Ta med dig en vän, syskon, familj, partner eller
kollega till kvällsmötet på
Folkets hus. Där får ni göra
er röst hörd och bidra till ett
starkare Hälleforsnäs. Välkomna, vi bjuder på fika!
skriver man i kallelsen.
För närvarande finns följande idrottföreningar i
Hälleforsnäs: Orienteringsklubben Tjären, Hälleforsnäs
Idrottsförening,
Hälleforsnäs Bordtennisklubb och Hälleforsnäs
Gymnastikförening.
Mötet äger rum tisdagen
den 21 februari klockan 19
och platsen är alltså Hälleforsnäs Folkets hus.

JarMo HaaPaMÄkI

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 1 april 2017

OK Tjärnens orienteringsskola
OK Tjärnens orienteringsskola startar sin vårsäsong kl. 18.00 tisdagen den 14 mars i klubbhuset, Torsbovägen 14 i Hälleforsnäs. Både
nybörjare och tidigare års deltagare är välkomna att vara med.
Vi vänder oss i första hand till barn och ungdomar i åldersspannet
6–16 år, men både äldre ungdomar och vuxna som vill lära sig och
träna orientering är varmt välkomna. Vårens orienteringsskola
kommer att pågå fram till slutet av maj. Vid utbildnings-/träningstillfällena kommer vi att varva teori med praktiska övningar.
Vill du veta mer om detta ber vi dig kontakta Eva-Stina Pettersson,
tel. 0157-40225, e-post espeson@yahoo.se eller Erik Rundström, tel.
016-140775, e-post erik.rundstrom@telia.com. Välkommen!

Första advent firades med sång av barn- och kyrkokörer i Mellösa kyrka.
Gudstjänsten var välbesökt. bland åhörarna fanns även statsministern stefan
löfvén. Foto: anDers HaMMarQVIst

ok tJÄrnens unGDoMskoMMItté
erIk runDströM

Årsmöten:

OK Tjärnen 15/2
PRO Hälleforsnäs-Mellösa 22/2
Se evenemangsguiden på sidan 7 för närmare detaljer.

!

ffert
g för o

Rin

• 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

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.
Under 2017 planerar vi ge ut tidningen var nionde lördag.
Nästa och årets sista utgivningsdag är lördagen den 8 april 2017.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 1 april 2017.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Det var närmast fullsatt vid vintern luciakonsert Mellösa kyrka när barn- och
ungdomskörer uppträdde. Foto: anDers HaMMarQVIst

Uppföljning: Vad ska den heta?
Flera olika namnförslag har inkommit till redaktionen efter att vi
frågade våra läsare vad den nya gång- och cykelbanan skulle
döpas till. Utöver förslagen som vi publicerade redan i förra numret av tidningen, Brukets väg, Avkopplingen, Brukspromenaden,
Rälsen, Nya elljusspåret, Parkenslingan, Stråket föreslås smeknamn
som Truckspåret eller Spåret.
Det sistnämnde namnförslaget skickades in av Kerstin Næssén
(född Fredrikson) från Nyköping, vars far var stins på Järnvägsstationen.
— Jag bodde på stationen mellan åren 1961 och 1971 då jag flyttade till Nyköping. Min far var Gunnar Fredrikson, stationsföreståndare i Hälleforsnäs 1961—1974. I min järnvägsfamilj talade vi
hela tiden om järnvägsspår, berättar Kerstin.

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

På gång

ett urval av olika evenemang
i tidningens utgivningsområde

lör 25/2 Kulturlördag Lunch på Konstgalleriet Ha
̈lleforsna
̈s med
aktuell utställare, Sofi Lardner Häggström. Medan hon berättar
om sin utställning serveras soppa med bröd och ost från Jürss mejeri. 60 kr/person

Sammanställd av Arnold Renting. Skicka in evenemangstips med
arrangörens kontaktuppgifter via e-post till guiden@halleforsnas.se
eller till brevlådan utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7.
lör 25/2 Musik Bluegrassjam på Teater Klämman,
Nästa deadline: lördagen den 1 april 2017
Fridals gård, Mellösa kl 18–23.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.
Bokning: 0735-99 76 92 Hemsida: teaterklamman.se

Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet fre 11–17, lör-sön 10–14
4/2—26/3 ”Impressed”, utställning med målningar av Sofie
Lardner Häggström, Stockholm. Konstgalleriet delar lokal på
Bruket med Bruksmuseet som har samma öppettider.
PRO Hälleforsnäs-Mellösa friskvård under vårterminen:
måndagar Gymnastik Servicehusets matsal från 13/2
tisdagar Qi-gong Kärrgatan 3 Hnäs kl 10–11
torsdagar Bowling Sporthallen Hnäs kl 9.30–11
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under våren
Kyrkans hus Hälleforsnäs:
onsdagar kl 9–11 Klapp & Klang, musik och sång för barn 0–5 år
kl 9–11, onsdag eftermiddagar sångövningar med barn i olika
åldrar. Ta med fika!
Församlingshemmet i Mellösa:
fredagar kl 9—11 Klapp & Klang, musik och sång för barn 0–5
år, torsdag eftermiddagar sångövningar med barn i olika åldrar,
onsdagar kl 17.30–19.30 ungdomsgård för barn i årskurs 3–6
lör 11/2 Live på Bio: Opera
”Glada änkan” direkt från Kungliga Operan i Stockholm Bio
Facklan, Folkets Hus Hälleforsnäs kl 15
Bokning: 0157-40837 vardagar kl 18–20
Hemsida: www.folketshus-halleforsnas.se
ons 15/2 Film ”Tjuvjägaren”
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets Hus kl 16
ons 15/2 OK Tjärnen årsmöte i Tjärnens klubblokal (Torsbovägen 14, Hälleforsnäs) kl 19. Sedvanliga förhandlingar, kaffe
ons 15/2 Sopplunch i Mellösa församlingshem kl 12–13
Anmälan senast måndag till Birgitta Andersson 0703-20 64 23
fre 17/2 ”Inför helgen”, andakt med sång, musik och kaffe på
Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs kl 15
Arr: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
tis 21/2 Idrottsutvecklingsmöte Hälleforsnäs Folkets hus kl 19
Se även artikeln på sidan 7.
ons 22/2 PRO Hälleforsnäs-Mellösa årsmöte på Hälleforsnäs
Folkets hus kl 13.30-16 Underhållning med egen kör
tor 23/2 OK Tjärnen arrangerar veteranorientering tillsammans
med OK Nalle vid Lötenskolan i Flen. Första start kl 9.30
tor 23/2 Sopplunch i Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 12–13
Anmälan görs till 0157-413 85

Kontakt via e-post: info@ny

mån 27/2 Ortsutveckling Mellösa: Stormöte i Mellösagården kl
18.30–20.30 Hemsida: flen.se/ortsutveckling
ons 1/3 Sopplunch i Mellösa församlingshem kl 12–13
Anmälan senast måndag till Birgitta Andersson 0703-20 64 23
lör 11/3 Live på Bio: Opera
”La Traviata” direkt från Metropolitan Opera i New York
Bio Facklan, Folkets Hus Hälleforsnäs kl 19
Bokning: 0157-40837 vardagar kl 18–20
Hemsida: www.folketshus-halleforsnas.se
tis 14/3 OK Tjärnens orienteringsskola startar kl 18
Klubbhuset (Torsbovägen 14, Hälleforsnäs)
ons 15/3 Sopplunch i Mellösa församlingshem kl 12–13
Anmälan senast måndag till Birgitta Andersson 0703-20 64 23
fre 17/3 ”Inför helgen”, andakt med sång, musik och kaffe på
Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs kl 15
Arr: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
tor 23/3 Sopplunch i Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 12–13
Anmälan görs till 0157-413 85
fre 24/3 Musik Dag Westling, musik och sång på teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 18–23
Bokning: 0735-99 76 92 Hemsida: teaterklamman.se
lör 25/3 Live på Bio: Revy
”Grisen i säcken” med Galenskaparna, After Shave och Den
Ofattbara Orkestern, inspelning från 1991
Bio Facklan, Folkets Hus Hälleforsnäs kl 18
Bokning: 0157-40837 vardagar kl 18–20
Hemsida: www.folketshus-halleforsnas.se
ons 29/3 Sopplunch i Mellösa församlingshem kl 12–13
Anmälan senast måndag till Birgitta Andersson 0703-20 64 23
fre 31/3 Orienteringstävling ”Svartnatta” vid Edströmsvallen
med första start kl 21
lör 1/4 Orienteringstävling ”Mälarmårdsdubbeln” med tävlingscentrum i lekparken i Hälleforsnäs. Första start kl 12
sön 2/4 Orienteringstävling ”Mälarmårdsdubbeln” med tävlingscentrum i lekparken i Hälleforsnäs. Första start kl 10
sön 2/4 Musik Lucas Stark och K G Malm, musik och sång på
Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 18–23
Bokning: 0735-99 76 92 Hemsida: teaterklamman.se

Den första skivan med
Hälleforsnäsbandet
NYRKKI MONONEN
– en CD med
brutal finsk rock
Endast 40 kr + ev.
porto (gratis leverans
inom Hälleforsnäs)
rkkimononen.com

Du kan läsa äldre nummer av tidningen på vår hemsida halleforsnasallehanda.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
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18
Handla övriga varor för
200:- så får du köpa 2 st
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

Välkomna !

hälsar Ove, Anna, Johanna, Jonas, Pernilla

