Hälleforsnäs Allehanda
8 april 2017 • Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs och Mellösa samt landsbygden • Nr 152 • Årgång 17

Sanna äter och andas sång, musik och teater

”Fröken Elvis” framför sitt hus i Flen. Trots sin ringa ålder har hon redan hunnit arbeta som artist och musiker i över 20 år. Hon har minst sagt många
strängar på sin lyra. om finansieringen ordnas vill Sanna andersson bygga om delar av sitt hem till marionetteater.
FoTo: Jarmo Haapamäki

Det var nära att Sanna Andersson i tonåren valde bort musiken och satsade
helhjärtat på hästsport istället. Men det
gjorde hon inte. I dag, några år senare,
är hon framgångsrik musiker och skådespelare. För ett par veckor sedan tilldelades hon ett kulturstipendium av Flens
kommun.
Sanna har alltid jonglerat med många olika
projekt. På hennes hemsida hittar man hela
sju olika flikar under rubriken ”musikkonstellationer”. Av dem är nog ”Fröken Elvis”
den mest namnkunniga. Tjejkvintetten med
svenskspråkiga Elvistolkningar har uppträtt flera gånger på TV och uppträtt bland
annat på Stadsteatern i Stockholm.
— Fröken Elvis har en hel del spelningar
under sommaren, men min huvudsyssla
just nu är Musikteater Gulasch, säger Sanna,
som sa upp sig från sitt deltidsjobb som musiklärare och satsar numera helhjärtat på
musik, sång och teater.
Sanna är uppvuxen på landet utanför Mellösa. Redan som liten flicka vande hon sig
att stå på scenen, bland annat i gruppen the
Girls, där hon sjöng och dansade under
några hektiska år.

— Jag tror att jag var sju år när the Girls
startade. Som mest hade vi uppemot
hundra uppträdanden per år, minns Sanna.
Sannas och hennes storasyster Annelies liv
kretsade runt sång, musik och teater. Det
går väl inte att undvika om man har entusiaster som Janne och Anne Öster (tidigare
Andersson) som föräldrar.
— Kulturen har varit en naturligt del av
mitt liv. Det har varit väldigt roligt, men
mamma och pappa har även varit duktiga
på att utbilda oss i allt som hör till – inte
bara det glamorösa utan även allt slit före
och efter uppträdanden, berättar Sanna.
Det fanns en tid då hon funderade på att
satsa på hästsport i stället. Som tonåring var
hon även en begåvning inom hästhoppning
med många pokaler på hyllorna.
— Jag valde inte detta yrke för föräldrarnas skull, utan för att jag älskar det. Valet
mellan hästar och musik var dock inte lätt.

Frilansmusiker och skådespelare
Sanna Andersson satsar fullt på ett arbete
som scenartist. Hon jobbade under några år
som musiklärare, men är frilansande musiker och skådespelare sedan två år tillbaka.
— Efter åtta år med musikstudier och ett

par år som musiklärare i Nacka flyttade jag
tillbaka till Flens kommun och köpte ett underbart hus i centrala Flen. Jag fick deltidsjobb som musiklärare i Mellösa och
Hälleforsnäs, men efter ett par år gick jag in
i väggen och sa upp mig.
— På inrådan av min läkare gick jag med
i en teatergrupp i Norrköping, vilket var
den bästa terapin för mig! Jag är fortfarande
med i teatergruppen, som för närvarande är
min huvudsakliga inkomstkälla. Föreställningarna med Musikteatergruppen Gulasch
ger motsvarar ungefär halvtidstjänst.
— Fröken Elvis ger också lite jobb, men
det går upp och ner. Just nu är det lugnt, det
blir lite mer jobb på sommaren.
Gruppen Fröken Elvis har precis blivit klar
med sin andra fullängdsskiva, som ska ges
ut till sommaren. Sannas syster Annelie har
ibland hoppat in som ersättare i Fröken
Elvis, men ingår inte i gruppens ordinarie
sättning.
— Medlemmarna i Fröken Elvis kommer
från olika delar av Sverige. Vi alla har gått
musikhögskolan, därför lärde vi oss att
känna varandra.
Jarmo Haapamäki
länk: frokenelvis.se
länk: sannaandersson.se

Hembygdsföreningens
nya årsskrift 2017
Häftet som Mellösa hembygdsförening ger ut varje
år innehåller ofta intressant
läsning som ger en inblick i
både moderna och gamla
händelser på orten.

I årets skrift hittar man
bland annat en artikel om
föreningens långvarige ordförande Hans Andersson
(inte trodde jag att han är 78
år, han ser yngre ut), om
Kolhusteatern, om gymnastikföreningen i Hälleforsnäs, om spinnrockmästaren
Lars August Larsson (född
1839), om Johan Hellberg
(folkskollärare, klockare,
organist med mera, född
1832), om Mellösas och Villåttinge härads historia samt
bland annat en (kanske lite
väl detaljrik) skildring om
detektivarbetet vid identifiering av ett par tavlor
med Mellösamotiv.
Skriften finns att köpa på
Mellösa hembygdsgård.
Den skickas utan extra
kostnad till alla hembygdsföreningens medlemmar.

Festivalstämning. Hundratals orienterare ockuperade parken bakom tandläkarhuset förra helgen när ok Tjärnen
FoTo: Jarmo Haapamäki
och katrineholms ok anordnade mälarmårdsdubbeln i Hälleforsnäs.

Orienteringshelg
med barnloppis

på söndag fick vi något fler tävlande i öppna klassen, där man
inte måste anmäla sig i förväg.

Funktionärerna på OK Tjärnen var nöjda och belåtna
efter helgen med tre dagar
orientering mitt i byn. Cirka
1 400 orienterare deltog i Mälarmårdsdubbeln, vilket var
fler än i fjol.

Barnloppis i sporthallen

— Vi lyckades även med bedriften att vända vädret från
regn på fredag till solsken på
söndag, skämtade Erik Rundström efter tävlingshelgen.
Tävlingshelgen startade redan
på fredag kväll med nattorienteringsstafetten ”Svartnatta”.
Trots det dåliga vädret deltog
cirka 150 orienterare i nattävlingen i regn.
— Vi tycker att tävlingarna flöt
på bra. När vi fick bättre väder

På söndag kunde orienterarna
parkera sina bilar på Celsingeskolans gård, men eftersom det
pågick en loppis i sporthallen
på lördag fick orienterarna parkera på Edströmsvallen i stället.
Den periodiskt återkommande
loppisen med barnkläder och
leksaker anordnas av Camilla
Martinsson tillsammans med
jobbarkompisen Therese Hessel
Jonsson. Syftet är att samla in
pengar till Barncancerfonden.
Hittills har Mellösakvinnorna
anordnat sex loppisar, som har
resulterat i över 33 000 kronor
till cancerforskningen.
— Den senaste loppisen gav
oss 3 204 kronor. Jag kommer att

Barnloppis i förmån till Barncancerfonden anordnades i sporthallen.
sätta in 3 300 kronor till barncancerfonden och insamlingen
"till minne av Wilhelm". Jag
rundar alltid uppåt, säger Camilla, som själv förlorade ett
barn i cancer för drygt sex är
sedan. Hennes treårige son Wilhelm fick hjärntumör och gick
bort bara några dagar efter att
diagnosen ställdes.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Vi tar em ot nya pa tie nte r.

Friskvårdsmassage350:–

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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Jarmo Haapamäki

Ungdomarna fick en inspelningsstudio på Folkets hus
Tillsammans med ABF och kommunen (fritidsgårdarna) har folketshusföreningen byggt en liten
inspelningsstudio i Hälleforsnäs
Folkets hus.
Röda mattan rullades fram och snittar
med bubbelvatten (alkoholfritt förstås) dukades fram när det var dags
för invigningen av den nya studion
på Folkets hus den 22 mars.
— Vi hade redan två studios på fritidsgården i Flen. Vi tyckte att det var
dags att bygga en även här i Hälleforsnäs, säger enhetschefen Gisela
Stucki på Ung fritid.
— Vi kan inte spela in riktiga trummor eller sånt, studion är anpassad
för modernt sätt att spela in med mestadels digitala instrument.
Det hänger fina gitarrer på studioväggen och i sångbåset intill står en
stormembransmikrofon. Det är bara
att börja spela in nya hitlåtar.
— Man behöver inte ha några förkunskaper alls för att få använda studion. Vi har personal som hjälper till.
Om du bara vill sjunga eller rappa så
fungerar det också, det finns folk som
hjälper till med bakgrundsmusiken,
säger Gisela Stucki.
— Kom ihåg att studion inte är för
enbart killar. För att ännu fler tjejer
skulle våga prova på håller vi på att
utbilda en kvinnlig ledare som kan
hjälpa till med utrustningen, säger
Karli Zunko, som representerar både
ABF och Folkets hus.
Studion är i första hand ämnad för
ungdomar mellan 12 och 20 år. Vuxna
kan kontakta ABF, som kan anordna
en studiecirkel i inspelningsteknik.

I samband med invigningen passade Fritidsgården på att hålla
öppet hus för alla som var intresserade av fritidsgårdens verksamhet på Folkets hus.
Det var fem år sedan fritidgården flyttade från Fredriksberg till
Hälleforsnäs Folkets hus, som letade efter nya hyresgäster för att
få ekonomin att gå ihop.
— Tillsammans med biblioteket
är fritidsgården en oerhört viktig
hyresgäst. Utan hyresinkomster
från dem skulle det inte gå ihop,
säger P-O Lindström, ordförande
i folketshusföreningen.
Jarmo Haapamäki

Studion på Folkets hus. micke Lindqvist har bidragit med sitt kunnande vid studiobygget och är en av ledarna som hjälper ungdomarna att använda studion.
FoTo: Jarmo Haapamäki

OWE LOTT & ESKILSTUNA FRIIDROTT
VILKEN
kanonbra
FÖRENING!

Kontakta Owe Lott
Ring 0157-602 41

Vill du anlita Owe som föredragshållare, debattör eller rådgivare?
Exempel på ämnen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Högtidligt. karli Zunko, p-o Lindström och
Gisela Stucki klippte bandet vid invigningen
av inspelningsstudion på Folkets hus.

Skolans haveri!!??
Vill du bli
medlem i
Hellefors Bruks historia
Es
Ring 072- kilstuna Friidrott
Rättsväsendets nedrustning
33 22 718
Bristen på nätverk för ﬂera jobb
Idrotten, både som utövare och tränare
Näringslivets utveckling i Flens kommun
Åtkomligheten av kommunens lokaler och anläggningar
Bristen på personer som kan stötta ungdomar och föreningar
Varför bränns en massa skattepengar på sådant som inte ger någon återbäring

2017fyllerTorshälla700år!
Owe föreläser om den sista kanontransporten från Hellefors Bruk till Torshälla

Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?

Hälleforsnäs Allehanda #152 • 8 april 2017

3

En rapport från Margaretha Mannfeldt

Det hände för 10 år sedan...
Tiden går fort, oavsett om
man vill eller inte. Det har
redan gått tio år sedan jag
och min dåvarande sambo
tog över denna tidning.
I stället för att lämna buntar
med tidningar till Konsumbutiken beslöt vi att dela ut
tidningen till alla i centrala
Hälleforsnäs. Senare fick vi
hjälp att dela ut tidningen
även i Mellösa, Granhed och
längs
lantbrevbärarlinjer.
Tidningen trycks i 1800 exemplar och kan även prenumereras eller läsas gratis på
Internet.
Tryckningen av tidningen
betalas med inkomsterna
från annonserna i tidningen.
Vi har aldrig fått något kommunalt eller statligt stöd.
I det första numret presenterade vi oss själva, skrev en
omfattande artikel om popgruppen Dew och intervjuade bibliotekarien Katri
Andersson. Vi skrev även
om den traditionella vårstäd-

ningen i Hälleforsnäs, om
biografen på Folkets hus och
om Jan Jönmark, som hade
tagit bilder på Bruket till sin
bok ”Övergivna platser”.
I april 2007 publicerade vi
vykortet ”Välkommen till
Hälleforsnäs” med bilder på
en skrotbil samt fallfärdiga
och brända hus. Publiceringen kanske snabbade upp
processen — snart forslades
skrotbilarna bort och de fallfärdiga husen revs. Vi intervjuade även tjejerna som
tävlade i discodans på VMnivå samt skrev bland annat
om skolans teaterprojekt, arbetet mot mobbning, om friidrotten i sporthallen, om
hembygdsföreningens nya
årsskrift och intervjuade
Micke Lindqvist, då nybliven egenföretagare som
hade hittat sitt drömjobb, att
designa och trycka t-shirtar.
Vi skrev också om Mickes tidigare popband, West Inc.
Jarmo Haapamäki

Gamla ungdomssynder uppdagade. i Hälleforsnäs allehanda nr 60
(april 2007) berättade vi att mikael Lindqvist, i mitten, var medlem i
den populära popgruppen West inc. på 1990-talet.

Ortsutvecklingen i Mellösa
Vad händer? Ja, just nu inte så
mycket, tycker nog många. När
tjälen gått ur marken ska det
komma upp en annonspelare
mittemot Bysmedjan och vi har
fått bidrag till att hålla hemsidan igång. Vi hade önskan om
upprustning av befintlig anslagstavla utanför gamla Konsumaffären och den vid
Marieberg, men de ägs inte av
kommunen.
Projekt som välkomstskyltar
och att göra klart lovade och påbörjade projekt i Mellösagården
står still. När tjänstemän slutar,
stannar visst även pågående
projekt och när stora projekt
pågår i andra delar av kommunen (skolor som renoveras)
stannar mindre påbörjade projekt upp. De orter som redan
har välkomstskyltar ska få nya
så det blev ett stort projekt av
vår lilla önskan och vi vet inte
när det är avklarat.
Att saker ska kompliceras och
ta tid gör att många av oss som
arbetar med ortsutvecklingsjobbet ledsnar och vårt engagemang avtar.
Kommunen, med Carl-Fredrik
Svensson som ansvarig, inbjöd
till stormöte nu i februari och
deltagandet var cirka 30 personer och medelåldern hög, de
flesta pensionärer. Men vi såg
en hel del nya ansikten och det
är kul att se! De yngre generationerna lyser med sin frånvaro
och det oroar oss som är engagerade i detta. Saknas intresse
eller är det bara tiden som inte
räcker till? Tanken var att vi
skulle göra klart Mellösas handlingsplan och vision så kommunen kunde ta detta i nämnden i

mars men då mycket oro och
missnöjde angående kommunens arbete med mångt och
mycket framkom och diskuterades hann vi inte med detta.
Efter stormötet hölls därför ytterligare ett möte dit alla i de två
fortfarande levande ortsutvecklingsgrupperna ”Näringsliv”
och ”Mötesplatser” inbjöds –
samt alla som närvarade på
stormötet. Cirka 65 personer
inbjöds till mötet, 22 kom.
På mötet fastslogs handlingsplanen och visionen för Mellösa
och de är nu sända till kommunen som i april kommer att ta
upp den på nämndsammanträde.
På mötet diskuterades även ett
eventuellt bildande av ett bygderåd, som ska driva frågorna
vidare när ortsutvecklingsarbetet kommer att trappas ner. Intresse att starta bygderåd finns,
men det är en bit kvar innan det
kan bli aktuellt. Ett steg i den
riktningen är att det på detta
möte bildades en arbetsgrupp
med sju intresserade Mellösabor, som ska jobba vidare med
tankar och idéer om ett eventuellt startande av Bygderåd och
dess syfte. Bygderådet ska samarbeta med ortens hembygdsförening och Mellösagårdens
föreningsråd, som arbetar med
delvis samma frågor som uppkommit i ortsutvecklingsarbetet.
Håll utkik på Mellösas hemsida mellosa.nu för där kan nu
under våren dyka upp mer info
om kommande stormöte för
alla Mellösabor där frågan om
bygderåd tas upp och bygderåd
eventuellt bildas.
marGarETHa mannFELdT

på samband med orienteringstävlingen mälarmårdsdubbeln kunde man vaccinera sig mot TBE, en sjukdom som sprider sig via fästingbett. Åttaåriga
amanda passade på att skydda sig mot sjukdomen. FoTo: Jarmo Haapamäki
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Trädgårdsbutiken ger
Hälleforsnäs en ny chans
Butikerna på Bruksområdet
i Hälleforsnäs hjälper varandra att locka kunder till
Hälleforsnäs. Än så länge är
de inte så många, men förhoppningsvis blir de fler
med tiden.
Trädgår’n i Flen öppnade i
somras en filial i Hälleforsnäs
mittemot Lager 157. Ägaren
Fredrik Amrén berättar att affärerna i somras gick till en början bra, men försäljningen
sjönk efter midsommar så mycket att första sommaren i Hälleforsnäs visade röda siffror.
— Vi har kommit fram till att
den dåliga försäljningen beror
till en stor del på för fint väder.
Vi hoppas på sämre väder i år,
då får vi fler kunder, skrattar
han.
— Vi ger inte upp efter en
sommar. Vi ger Hälleforsnäs en
ny chans och hoppas att det
går bättre i år så att vi kan
stanna kvar på Bruket.
Trådgårdsbutiken har ändrat

lite i sitt sortiment i år. Det blir
mindre blommor och mer trådgårdsmöbler och attiraljer på
Bruket medan butiken i Flen
kan erbjuda ett mer komplett
sortiment av trädgårdsväxter
och tillbehör.
— Jag ska ju inte konkurrera
med mig själv, utan butikerna i
Flen och Hälleforsnäs ska komplettera varandra. Allt nödvändigt inom trådgårdsarbete, de
tråkiga sakerna så att säga, hittar man i Flen, medan vi koncentrerar
oss
mer
på
utemöbler, trädgårdsprydnader, blomkrukor och andra roliga saker på Bruket, säger
Fredrik Amrén.
— Jag medverkar gärna till
att Bruksområdet ska frodas.
Min förhoppning är att fler butiker ska öppna på Bruksområdet och att ortsbefolkningen
hittar hit i större utsträckning.
Utan lokalbefolkningens stöd
är det svårt för företagen att
överleva på en mindre ort.
Jarmo Haapamäki

!

Vi har öppnat för säsongen

Kom och se våra erbjudanden!
Öppet

måndag–fredag 10 –18
lördag 10 –15
söndag stängt

Hälleforsnäsbandet nyrkki mononen hade svårt att välja bort låtar från sin
debutskiva. det blir två skivor i stället, av lite olika karaktärer. ”Vi är lite skitsofrena, å andra sidan gillar vi att spela finurliga poplåtar men rätt som det
är blir det rockenroll för hela plånboken”, säger bandmedlemmarna.

Nyrkki Mononen förlöser tvillingar
Den utlovade debutskivan
med rockbandet Nyrkki Mononen har blivit något försenad. Arbetsbördan har blivit
dubbelt så stor. Det blir nämligen tvillingar.
Under arbetets gång konstaterade bandmedlemmarna att låtmaterialet som spelats in räcker
inte bara till en, utan två fulllängdsskivor. Den ena skivan
blir lite lugnare med ”seriösare”

låtar, medan den andra innehåller lite stökigare material.
— Vi har jobbat i lugn och ro.
Det dröjer några veckor till
innan skivorna är tryckta. Vi
tror att våra fans, om vi nu har
några sådana, kan vänta ett tag
till. Det finns ingen kö precis att
få köpa våra skivor. Annonsen i
tidningen resulterade i noll förhandsbeställningar, avslöjar
bandmedlemmarna.
länk: facebook.se/nyrkkimononen

Herrgölet Hereford

Vi bedriver avel av Hereford på gården Herrgölet i Mellösa.
Vi säljer även köttlådor med ca 10 kg prima Herefordkött.
Vi är en KRAV-Ekologisk Gård. Priset för lådan är 130kr/kg.
Lådorna innehåller ca 5 kg färs och ca 5 kg benfria detaljer
såsom t.ex. innanlår, ryggbiff, rostbiff, entrecote och högrev.
Försäljningen sker hos Flenmo Byggnadsvård i Stav.
Där kan man även oftast köpa bland annat oxfilé och
köttfärs utan att beställa innan.
Öppet mån–tis 12–18, onsdag 12–16, lördag jämna veckor
12–15, med reservation för ändringar och semesteröppettider.
Följ oss få facebook så blir du uppdaterad!
facebook.se/herrgolethereford

Beställ: Mari Fredberg • Mobil 0707-41 29 24 eller mariest@live.se

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.
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På gång

ett urval av olika evenemang
i tidningens utgivningsområde

sön 23/4 Årsmöte Mellösa hembygdsförening
Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 14
Fika, lotteri och musikunderhållning med James Hollingworth

Sammanställd av Arnold Renting. Skicka in evenemangstips med
lör 29/4 Vårloppis Hälleforsnäs sporthall kl 10–13
arrangörens kontaktuppgifter via e-post till guiden@halleforsnas.se
eller till brevlådan utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7.
Arrangör: Hälleforsnäs Bordtennisklubb
Nästa deadline: lördagen den 10 juni 2017
För mer info och bokning av bord: Christian 070-690 25 07
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.
sön 30/4 Valborgsmässoeld vid Kyrkskolan, Mellösa kl 19.30
Körsång, servering. Kl 19.30
Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet fre 11–17, lör-sön 10–14

1/4—14/5, ”Bilar i Havanna”, utställning med akvareller av
John Eyre, Stockholm. Konstgalleriet delar lokal på Bruket med
Bruksmuseet som har samma öppettider.

tor 4/5 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer – Nyköpings BIS U
Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 19
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF

PRO Hälleforsnäs-Mellösa friskvård under vårterminen:
måndagar Gymnastik Servicehus Gjuteriets matsal kl 10—11
tisdagar Qi-gong Kärrgatan 3 Hnäs kl 10–11
onsdagar Sång Servicehus Gjuteriets matsal kl 13.30–15
torsdagar Bowling Sporthallen Hnäs kl 9.30–11

tis 9/5 Orientering OK Tjärnen veterantävling, preliminär plats:
Johannislund utanför Hälleforsnäs, start från 9.30
Hemsida: idrottonline.se/OKTjarnen-Orientering

lör 8/4 PRO H:näs-Mellösa Bingo Edströmsvallen kl 13.30–16
Medtag egen kaffekorg!
sön 9/4 Musikteater ”Soporna” Teater Gulasch. Teater Klämman,
Fridals gård, Mellösa kl 15 tel. 0735-99 76 92
sön 9/4 Biofilm ”Smurfarna – den försvunna byn” Bio Facklan
Folkets hus Hälleforsnäs kl 14
sön 9/4 Biofilm ”Lejonkvinnan” Bio Facklan Folkets hus Hälleforsnäs kl 18
ons 12/4 och ons 26/4 Sopplunch Mellösa församlingshem kl 12
Anmälan senast måndag till Birgitta Andersson 0703-20 64 23

lör 13/5 Operett direkt från Metropolitan, New York: ”Rosenkavaljeren” Bio Facklan, Folkets hus Hälleforsnäs kl 18.30
Bokning: 0157-40837 kl 18–20 vardagar
Hemsida: folketshus-halleforsnas.se
sön 14/5 Föredrag av Owe Lott om näringslivets situation i Flens
kommun. Kyrkans hus i Hälleforsnäs kl 14
Arrangör: Mellösa hembygsförening
ons 17/5 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer – Hölö-Mörkö IF
Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 19.15
fre 19/5, “Inför helgen,” Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs.
Andakt med sång, musik och kaffe kl 15
Arrangör: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs

tor 20/4 Sopplunch Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 12
Anmälan till 0157-413 85

fre 19/5 HIF Bilbingo på Edströmsvallen Hälleforsnäs
Försäljning av brickor kl 17.30–19, spelstart kl 18.45
OBS! Samma tid varje fredag under hela sommaren

fre 21/4, “Inför helgen,” Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs.
Andakt med sång, musik och kaffe kl 15
Arrangör: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs

lör 20/5 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer – IFK Nyköping. Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 15

lör 22/4 Kulturlördag, lunch på Konstgalleriet Hälleforsnäs med
aktuell utställare, John Eyre, som berättar om sin utställning.
Soppa med bröd och ost från Jürss mejeri. kl 12–14
Anmälan till lunchen: Karin Ögren karin.ogren@flen.se
lör 22/4 Opera direkt från Metropolitan New York: ”Eugen Onegin” Bio Facklan, Folkets hus Hälleforsnäs kl 19
Bokning: 0157-40837 vardagar kl 18–20 vardagar
Hemsida: folketshus-halleforsnas.se
sön 23/4 Musik Strängsextett, konsert med ukelelegruppen
Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 16
tel. 0735-99 76 92, hemsida teaterklamman.se
fre 28/4 Musik ”Double Inn” irländsk och keltisk folkrock
Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 19.30
tel. 0735-99 76 92, hemsida teaterklamman.se
lör 22/4 Fotboll H Hälleforsnäs seniorer – Tystberga GIF
Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 15
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF

lör 20/5 Musik ”Fröken Elvis” Teater Klämman, Fridals gård,
Mellösa kl 15 och 19. Båda föreställningarna är redan utsålda.
sön 21/5 Musik Sommarkonsert med Barn/ungdoms- och kyrkokören i Mellösa kyrka kl 18–19.30
lör 27/5 Musik ”West of Eden” keltiskinspirerad folkrock
Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 19.30
tel. 0735-99 76 92, hemsida teaterklamman.se
fre 2/6 – sön 4/6 Musik Bluegrassfest på Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa. För mer info se hemsidan teaterklamman.se
lör 3/6 Vernissage sommarutställningen ”A Mans World” samlingsutställning med Hans Gedda, Göran Hägg, Urban Engström,
Kent Karlsson och John Rasimus på Konstgalleriet Hälleforsnäs,
sommaröppet: tisdag-fredag 11–17, lördag-söndag 10–14.
Galleriet delar lokal på Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs
som har samma öppettider.
mån 5/6 Fotboll Hälleforsnäs IF seniorer – Eskilstuna Babylon
IF. Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 18.30

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
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Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

Inskickat

Hälleforsnäsbor gav järnet

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 10 juni 2017

Hälleforsnäs
Gymnastikförening ville visa vilka fysiska aktiviteter man kan utöva i
Hälleforsnäs och gjorde det på
ett anmärkningsvärt sätt. ”Ge
järnet i ett dygn” hette jippot i
sporthallen som anordnades
den 10–11 mars. Alla som ville
fick prova på aktiviteter som
pingis, fotboll, pilates, gymna-

Mellösa Ryttarklubb (MeRK)
Ryttarklubbens årsmöte ägde rum söndagen den 26 februari och ny
ordförande blev Helen Zetterström.
Vi har dragit igång vårens aktiviteter och redan genomfört grönt
kort kurs i samarbete med Finntorps Ridklubb , bandageringskurs
för häst med hjälp av distriktsveterinärerna, föreläsning i mental
träning samt programridning för Lotta Finstorp.
På tur härnäst är Lingondressyren som anordnas av klubbens ungdomssektion MUS. Den äger rum lördagen den 8 april. Lördagen
den 22 april är det dags för första omgången av klubbens MeRKcup i hoppning. Den 6 maj är det dags för den första deltävlingen i
MeRK-cupen i dressyr.
Vid Stall Lindsberg håller ett nytt stall på att byggas.

ffert!

stik och hinderbana med sumodräkt. 18 olika aktiviteter anordnades – under dygnets alla 24
timmar!
Ett hundratal ortsbor i alla åldrar passade på att besöka sporthallen. Även mitt i natten
spelades det bland annat innebandy i den vanligtvis tomma
och nedsläckta sporthallen.

• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
• Lång erfarenhet
i byggbranschen
• Vi åtar oss allt
från grund till nock
• Innehar F-skattsedel

ör o
Ring f

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se

marGarETHa mannFELdT
mELLÖSa rYTTarkLUBB

• Uthyrning av ljUdanläggningar
• 24-kanals inspelningsstUdio
jarMo haapaMäki
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Förfrågningar via e-post: ja
rmo@jarmos.se
Kommande utgivningsdagar för Hälleforsnäs Allehanda:
• lördag 17 juni
Framridning inför programridningen den 18 mars. Lovisa och nora rider
fram sina hästar och i bakgrunden syns det nya stallet som är på gång.
FoTo: marGarETHa mannFELdT

• lördag 9 september
• lördag 25 november
Inlämning av redaktionellt material (text och bilder)
samt annonser senast en vecka före utgivningsdagen

Att ni inte skäms!
En solig dag gick min hund Phenny och jag på den nya gång- och
cykelbanan och var glada. Den hade blivit så fint iordninggjord,
med bra beläggning att gå och cykla på, lyktstolpar, skräpkorgar,
en ny brygga, bord och bänkar... Tack till kommunen och arbetarna
som gjort ett så fint jobb!
Men men... Det var skräpigt!
Jag hade bara med mig en hundpåse, jag plockade fimpar, godispapper, pappershanddukar... Hur i hela världen någon kan snyta
sig och slänga duken i backen? Fy skäms!
Det ligger även en massa skräp vid busshållsplatsen vid Konsum.
Och hundskit ligger det överallt, till och med på trottoarer. Äckligt!
Jag plockade upp två krossade flaskor vid Kvarngatan. Tänk på
hundarna som kan skära sig!
Hjälp till att plocka upp.
riGmor Von mECkLEnBUrG
HäLLEForSnäS

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 ytterligare tre tidningar.
Nästa utgivningsdag är lördagen den 17 juni 2017.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 10 juni 2017.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.

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

Helgskinka k o k t

39

,90 /kg

Priserna gäller v. 15
10/4 – 16/4

Öppettider i påsk:
Långfredag 9–18
Påskafton 9–18
Påskdagen 10–18
Annandag Påsk 9–18

Abba sill
220–240 g

25,00

2 för

Gevalia mkaffe

(jäm

ax 1 köp

/hushåll

450 g

2 för

59,–

is
(jämf. pr

Avocado
2 för

/kg)

65,56 kr

20,–

Ägg M/L
12-pack
max

2/hu

1 kg

Smör V a l i o

12,–

500 g

shål

l

Jordgubbar

39,90

Påskmust

24,90

is
(jämf. pr

Apot ekarnes
140 cl
2 för

15,–

/kg)

49,80 kr

Glad Påsk !
t

n
exkl. pa

r/l)

is 5,36 k

(jämf. pr

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

Välkomna !

kg)

3,64 kr/

,29–11
f. pris 89

hälsar Ove, Anna, Johanna, Jonas, Pernilla

