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Granheds gamla lanthandel byggs upp i Hälleforsnäs
Några medlemmar i styrelsen i Hälleforsnäs Gjuterimuseum håller på
att bygga upp Granheds gamla lanthandel i en del av museet.
Det är barn och barnbarn till affärsföreståndarna Anders och Anna-Lisa Lundell som deponerar hyllor, en
affärsdisk, en våg, en kassa-apparat, reklamskyltar, gamla burkar, påsar och
allt möjligt annat som förr fanns i en
gammal affär. Anders har sparat alla
möjliga saker från åren då Granheds
lanthandel var igång.
Anna-Lisa och Anders Lundell övertog
affären
efter
Anna-Lisas
föräldrar 1951 och den stängdes 1976.
I lanthandeln fanns också både postoch bankkontor.
Anders har anknytning till Hälleforsnäs. I slutet av 1930-talet arbetade han i
Alfredssons affär vid Bruksallén 1 (vid
pizzerian). När Alfredsson i mitten av
1940-talet köpte affären vid Nynäs
(nära stationen i Hälleforsnäs) blev Anders föreståndare där.
Utställning öppnar någon gång under
sommaren. Arbetet med att bygga upp
lanthandeln i gjuterimuseet pågår
fortfarande.
LennART CeDeRBeRG

Byggs upp på nytt. Lanthandeln håller på att inredas. Fr.ån vänster: Per-Olov Lindström, Bo Gustafsson och
Yngve Lund. Affären är inrymd i ett gulmålat hus likt originalet i Granhed. Den gamla ytterdörren till affären
FOTO: LennART CeDeRBeRG
hade Anders sparat så den sitter nu på lanthandeln i Gjuterimuseet.

länk: gjuterimuseum.se

Fotnot: Vi skrev om lanthandeln i
Granhed i samband med utgivningen
av Gösta Elmquists fotobok om butiken
och dess föreståndare. Artikeln (Hälleforsnäs Allehanda nr 140) kan läsas på
vår hemsida.

Gamla goda tider. Bilden till vänster togs av Hans Rickardt. Året var 1954 och affärsföreståndaren Anders
Lundell var 34 år gammal. Till höger ett vykort från samma epok. Butiken låg i Östra Granhed, vid trevägskorset. Huset står kvar men är numera utbyggt något och klätt med gul träpanel.

Jag bygger och renoverar – så som kunden vill ha det!
Utför nybyggnationer, renoveringar och allt inom
branschen förekommande arbeten
Ring föR gRatis offeRt!

Pelle H Bygg
Per Holmgren, Centralvägen 9, 648 31 Hälleforsnäs Tel. 070-415 62 66

Vägen mellan Hållsta
och Hälleforsnäs totalrenoverades
Under våren och försommaren har bilisterna som varit
tvungna att köra på väg 694
mellan Hälleforsnäs och
Hållsta inte haft det roligt.
Den gamla vägbanan grävdes bort och för att öka bärigheten fyllde man på med
ett tjockt lager grus innan
man asfalterade om.
Som sämst har det varit
som att köra på en grusgrop med stora stenar och
opackat jord som underlag.
Restaureringen påbörjades i mitten av april och
den sista biten av asfalt
lades på under första veckan av juni. Vägen mellan
Hållsta och den långa raksträckan vid Hedskolan är
jämn och fin men i skrivandes stund är asfalten på de
sista kilometrarna närmast
Hälleforsnäs rätt gropig. Vi
hoppas att detta åtgärdas
snart.

JARmO HAAPAmäki

invänta lots! inte nog med att
vägen ofta var mycket ojämn
och slirig, ibland fick man länge
vänta på en lotsbil som man
fick följa efter för att kunna
köra rätt bland väghyvlar, vält
och andra stora maskiner.

Hi-tech. en ny, avancerad lekplats utanför Burspråket håller nu på att färdigställas för Bruksskolans elever, långt senare
än förväntat. Bilden togs förr ett par veckor sedan, fredagen den 2 juni.
FOTO: JARmO HAAPAmäki

Bygget tog längre tid än förväntat
Skolledningen var lite väl
optimistisk när den trodde
att ansiktslyftningen av skolgården och de nya lekattraktionerna på Bruksskolan
skulle vara färdigbyggda
redan vid skolstarten på hösten 2016. Men nu ser det i alla
fall ljust ut, till hösten 2017
borde allt vara klart.
Klassrummen i Burspråket blev
färdigrenoverade under vintern
och efter lite stökig hösttermin
med tillfälliga lösningar kunde
de sista årskurserna flytta till
nyrenoverade, fräscha lokaler.
Efter vårterminens slut saknar
en del elever krokar utanför
klassrummen att hänga sina jackor på och många elever har
fortfarande ingen tillgång till en
dator eller surfplatta, men det

kommer också att lösa sig, säger
skolpersonalen.

Förskolorna flyttar
Som vi tidigare har berättat,
kommer förskolorna Masugnen
och Skogshyddan att flyttas till
skolkomplexet vid Skolgatan.
Huskroppen som kallas Vinkelhuset kommer att rymma eleverna från de båda förskolorna.
Ett rejält staket kommer att
byggas runt förskolan så att barnen inte kan irra sig bort från
gårdsplanen och på genomfartsleden utanför Bruksskolan.
Det rejält tilltagna lekområdet
runt skolan kommer därmed att
bli decimerad. Skoleleverna får
inte längre tillgång till sina
gamla och beprövade leksaker
som däckgungan, utan blir hänvisade till nya, mer avancerade

Byggstaket vid skolan. Bruksskolans
elever har under året lekt intill en
byggarbetsplats. Först var det Burspråket som renoverades, nu är det
Vinkelhuset som ska anpassas för
förskolans behov.
lekattraktioner på framsidan av
Burspråket, närmare ”pizzeriakorsningen”.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Semesterstängt v. 27–31
Vi önskar alla en skön sommar!

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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www.htandh.se
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JARmO HAAPAmäki

Inskickat

LäSARBReV

Vill starta en diskussionsgrupp
Vill få bukt med stenkastning

inskickat via tidningens Facebooksida:

inskickat via tidningens Facebooksida:

Hej, finns det fler här i Hälleforsnäs, som känner att vårt
samhällsbygge nått vägs ände och att makten blivit ett självändamål och att vårt politiska system för länge sedan slutat
vara samhällsuppbyggande och därför mest bara syftar till att
förse en liten maktelit, med allt mer makt och rikedomar och
som allt oftare känner att våra medier tycks ha blivit en megafon för denna skrupelfria maktelit… och som känner i djupet
av själen, att det är dags att göra om och göra rätt…
För om vi fortsätter i samma hjulspår, kommer det ta en
ände med förskräckelse om vi inte säger ifrån, medans tid är...
Vi känner alla på oss, att det inte längre spelar någon roll,
vem, vad, eller vilka vi röstar på… Maktens förtryck, ser likadan ut i alla färger och hur vi än röstar.
Vi har säkert snappat upp att en procent har roffat åt sig
nästan allt som går att äga, styra och kontrollera här i världen och en sak är helt säkert och det är, att detta INTE hade
varit möjligt om politikerna hade gjort sitt arbete och tjänat
folket och det vet vi, att detta fjäskande inför den dolda ickeparlamentariska makteliten, gäller samtliga partier som närmar sig maktens centrum och där politiker på väg upp, först
lockas med guld och gröna skogar och när de väl nappat på
kroken, får uppleva både morot och piska…
Min fråga är således, finns det något intresse för att starta
en grupp för att diskutera, varför/hur det blivit så här och diskutera vad vi skulle kunna göra för att ta oss ur denna rävsax
som ju hotar att inskränka vår frihet allt mer…

Hej! Vi på Bruksskolan behöver hjälp från allmänheten med
att gärna ta en kvällspromenad runt skolgården alla kvällar i
veckan. Under de senaste månaderna så har många fönster utsatts för stenkastning. Vi har även nya häftiga lekatteraljer
som håller på att monteras upp som också blivit vandaliserade.
Så om du ändå är ute och går så ta gärna vägen förbi/över
skolgården.
Tack på förhand
Personalen och eleverna på Bruksskolan
via Pia Blomberg

Kortfattat

Inget förstamajtåg i Hälleforsnäs
I år blev det inget demonstrationståg i Hälleforsnäs på första
maj. Intresset att gå i tåg och demonstrera på gatorna har svalnat med åren och socialdemokraterna anordnade i stället en mer stillsam demonstration inne i Hälleforsnäs Folkets
hus. Huvudtalaren var riks-

dagsledamoten Caroline Helmersson Olsson. Paroller på
plakaten utanför Folkets hus:
”Hållbar tillväxt”, ”Utveckla
Hälleforsnäs, ej avveckla”,
”Bygg nästa äldreboende i Hälleforsnäs”, ”Jobb för framtiden”, ”Nej till delade turer”.
JARmO HAAPAmäki

Besök Eskilstuna med museitåg
På denna tidnings utgivningsdag, lördagen den 17 juni, kan
man stiga på ett äkta ångloksdraget tåg i Hälleforsnäs.
Tåget avgår klockan 10.02 och
anländer till Eskilstuna drygt en
halvtimme senare. Man kan åka
tillbaka till Hälleforsnäs på

samma tåg med avgång från
Eskilstuna klockan 12.20.
Tåget vänder i Eskilstuna en
gång till med avgång från Hälleforsnäs klockan 13.35 och åter
från Eskilstuna klockan 16.15.
Biljetter till resan säljs på tåget
och på perrongen.

med vänliga hälsningar
Roland Mollbrandt, Hälleforsnäs

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

Ännu ingen fiber på landsbygden
Boende på landsbygden utanför
Hälleforsnäs och Mellösa väntar
fortfarande på att få snabbare
Internetkoppling via fiber. Föreningen Humledalsfiber, som
bildades 2015, har lämnat över
stafettpinnen till företaget IP
Only, som samarbetar med
Flens kommun och ska bygga fibernät i fyra olika delar av kommunen.
— Det är förhandlingarna mellan IP Only och underleverantörerna som ska gräva ner
kablarna som har tagit tid, förklarar Håkan Franzén, som är
ansvarig för fiberutbyggnaden i
Flens kommun.
— I dagsläget har man nu

kommit i gång i Bettna. Behovet
är störst där, för Telia har redan
stängt av deras telestation. En
efter en byggs fibernätet på alla
fyra områden i kommunen,
men vi kan inte med säkerhet
säga när fibernäten är färdigbyggda. Om vi har tur så har vi
signal på något av de fyra områdena i höst, säger Franzén.
Prioritering ligger nu på att få
markavtal med markägarna så
att byggnation kan starta.
Dagsaktuell information om
kommunens fiberutbyggnad
hittar man på kommunens hemsida
flen.se/infrastruktur/
bredband/aktuellt

Förfrågningar via e-post:

jarmo@jarmos.se

JARmO HAAPAmäki

Ni vet väl att man även kan prenumerera på vår tidning?
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Det hände för 10 år sedan...
I Hälleforsnäs Allehanda
nummer 61, utgiven den 28
maj 2007, hamnade bilder på
rivningen av ett hus på förstasidan. Det handlade dock
om glada nyheter, det nedbrunna huset på Centralvägen 14 som under en tid varit
en sorglig syn som inte gett
en munter bild av Hälleforsnäs, revs nu av kommunen.
Även tomten intill, som belamrats av allehanda skräp,
blev rensad. Genomfartsleden intill tomterna såg med
andra ord på nytt trevliga ut.
Vi intervjuade Konsumföreståndaren Ove Gustafsson,
som tog över Brukshallen i
september 2005. Den något
nedgångna butiken hade fräschats upp av honom och
sortimentet utökats.
Vi skrev också bland annat
om kamratsstödgruppen Friends på Bruksskolan, en utställning om gamla butiker i
Hälleforsnäs på gjuterimu-

seum, om fyrverkeri och
nattbio på Valborgsmässoafton, om Bruksskolans teaterprojekt, Romeo och Julia på
engelska, samt om discodansande Hälleforsnästjejerna
Sofia Räisänen, Michaela
Hronek, Ingela Karlsson och
Sara Back som vann SM i
discodans och skulle vidare
till VM i Slovakien.
I nummer 62 (25 juni) hamnade Bruksskolans musikalshow
”Tidsresan”
på
förstasidan. Vi intervjuade
läraren Tuula Ilvonen, som
gick i pension och Tore ”Hirsan” Eriksson, en omtyckt
veteran på gymnastikföreningen i Hälleforsnäs. Vi
hade även med reportage
om företaget Vitamix, som
framställde hundgodis och
vitaminpreparat för djur i en
industrilokal på Kattkärrsvägen i Hälleforsnäs, samt
Fredriksbergs fritidsgård.
JARmO HAAPAmäki

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 10 juni 2017

Konstgalleriet Hälleforsnäs Samlingsutställning ”A Man´s
World” med verk av konstnärerna Urban Engström, Jonas
Gazell, Hans Gedda, Göran Hägg, Kent Karlsson och John Rasimus. Öppettider: tis–fre 11–17, lör-sön 10–14. Konstgalleriet
delar lokal på Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som har
samma öppettider. Se även sön 3/9
Sagostigen vid Bäckåsen har öppet varje dag kl 10–16 fram till
30/6, i juli 9.30–17 fram till 7/8, efter det kl 10–16. Barnteater
med Teater Rita Prick ”Sagan om pannkakan” kl 13 under perioden 3/7–5/8 alla dagar utom söndagar och måndagar

nionde sommar på Sagostigen. Charlotta Lagerström har tagit ännu en
folksaga och gjort om den till ett Rita Prick-teaterstycke som kan trollbinda både barn och vuxna. Publiken är som vanligt högst delaktig i olika
moment, vilket gör varje föreställning unik! FOTO: JAnniCA SJÖSTeDT
fre 23/6 Midsommarfirande vid Hembygdsgården i Mellösa
Samling kl 12.30 för att klä midsommarstången (ta gärna med
dig blommor), kl 13 börjar dansen. Ta med kaffekorg.
fre 23/6 Midsommarfirande på Edströmsvallen i Hälleforsnäs
kl 14–16. Dans kring midsommarstången, musik, tävlingar, ponnyridning, fiskdamm, lotterier, chokladhjul. Glass till barnen kl 15.30
fre 30/6 och alla övriga fredagar under sommaren: Bilbingo på
Edströmsvallen, Hälleforsnäs Försäljning av brickor kl 17.30–19
spelstart kl 18.45
fre 18/8 ”Inför helgen” Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs
Andakt med sång, musik och kaffe kl 15

Tio år sedan. efter nästan ett år med byråkrati kunde kommunen till
slut jämna det brända huset vid Centralvägen med marken. Resterna
av det brända huset gav en dålig bild av Hälleforsnäs och en bild på
rucklet hamnade till och med på ett vykort. FOTO: JARmO HAAPAmäki

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, 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 två tidningar.
Nästa utgivningsdag är lördagen den 9 september 2017.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 2 september 2017.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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sön 27/8 Musik ”Ett blandat program” med Lena Karlsson,
Sofia Björklind, Margaretha Mannfeldt och Örjan Edman
Hälleforsnäs kyrka kl 18
Sön 3/9 Finnishage med Artist Talk. Sista utställningsdagen av
”A Man´s World” där alla konstnärerna deltar. Förfriskningar,
tilltugg finns. Konstgalleriet Hälleforsnäs kl 12–14

ffert!

ör o
Ring f

• 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
Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Hälleforsnäs IF seniorer div. 5
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF
Fotboll lör 17/6 Hälleforsnäs IF – BK Sport
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 15
Fotboll tor 10/8 Hälleforsnäs IF – Vingåkers IF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 19
Fotboll tis 22/8, Hälleforsnäs IF – Råby-Rönö IF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 19
Fotboll lör 9/9, Hälleforsnäs IF –Ericsbergs GOIF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 15
Hälleforsnäs IF seniorer div. 7
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF
Fotboll mån 19/6 Hälleforsnäs IF – Baggetorps IF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 19
Fotboll lör 12/8, Hälleforsnäs IF – Julita GoIF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 12
Fotboll mån 28/8, Hälleforsnäs IF – Vingåkers IF U
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 12
Hembygdsföreningens sommarkafé, Mellösa hembygdsgård
(vid kyrkan) 1/7–20/8 varje lördag och söndag kl 13–17
Kaffeservering, utställningar, hembygdsmaterial samt lördagar
musikunderhållning kl 14:
lör 1 juli kl 14 Glade Glenn - dragspel
lör 8/7 Nära ting Nostalgiska återblickar
lör 15/7 Barnkulturdag med Anne och Janne Öster
lör 22/7 Göran Fagerström från Bellman till Taube
lör 29/7 Conny Andersson sång och keyboard
lör 5/8 Lena och Bengt Hägg
lör 12/8 Simon Stålspets och Lutte Berg gitarrduo
lör 19/8 Nils Svensson Nisses musikmaskin
På söndagar är det öppen scen kl 14. Anmälan görs på plats.
Konst/hantverksutställningar:
1–2/7 Dorothy Samuelsson trasmattor/stickat, Rose-Marie Wikström handmålat porslin/smycken, Ulrika Persson och Siw Persson
div. hantverk, Greta Gustafsson kramgoa dockor, Agneta Karlsson
akvarell, Torsten Höglund olja, Christer Uddin släktforskning
8–9/7 Åsa Lockner silverkonst, Carina Sundin akvarell, Cecilia
Järvinen ”tovat o sytt, re-design o nytt”, Maria Borgström
Johansson olja, Margareta Ellnebo giclee, Maj-Britt Hansson och
Thomas Thoresson akvarell/olja
15–16/7 Camilla Martinsson barnkläder, Judit Lambert akvarell,
Maggan Lindström lappteknik, Birgitta Westberg återvinning av
kaffepåsar och väskor, Anneli Ekstrand akvarell, Gun-Britt Karlsson
akvarell
22–23/7 Anki Lidqvist stickat, Ingegerd Stille akvarell, Dan Grip
keramik, Maria Baker glassmycken, Herad Verland väv, Flensbygdens biodlarförening utställning och försäljning
29–30/7 Harriet Nordin smycken, Inga Åberg nunoteknik, Katarina
Johansson ull/pärlor, Andreas Alenklev skäggbalsam/rakkräm/tvålar,
Tage Wahlberg olja, djur/natur

5–6/8 Birgitta Andersson gräskronor/korndockor/fällsömnad,
Britt-Louise Larsson olja, Gunnar Andersson, Mats Modin
trä/tråd, Kerstin Dumky fårskinn/ullgarn, Maria Daragan akryl
12–13/8 Ann-Marie Ek trasmattor, Janet Lövdahl
smycken/stickade sjalar, Jonas Forslund akvarell, Bruksvävarna,
Akvarellgruppen i Flen
19–20/8 Jenny Leonardz silversmed, Eva-Karin och
Mats Nilsson keramik/ull/glaskonst, Eva Ländin akvarell,
Färgklickarna, Akvarellgruppen i Flen
Info/hemsida: hembygd.se/mellosa-hembygdsforening
Sommarmusik i Mellösa kyrka:
sön 2/7 Ann Kristiansen och Torsten Lund kl 17
sön 13/8 Näshulta manskör kl 17
sön 20/8 Therese Wiberg och Marie Bengtson kl 17
Mellösa kyrkan håller sommaröppet med guider lördagar och
söndagar under perioden 1/7 till 20/8 kl 13-17
OK Tjärnens TRIM-orientering 15/5–15/8 med 30 fasta
kontroller utplacerade öster om Hälleforsnäs
TRIM-paket kan köpas på Turistbyrån i Hälleforsnäs.
Mer info: Karl-Yngve Lindström, telefon 0157/403 85
PRO Hälleforsnäs-Mellösa aktiviteter och friskvård:
Boule tis 20/6 och tor 22/6 på Edströmsvallen Hälleforsnäs
kl 09.30–11. Gäller även alla följande tisdagar fram till 19/9
Sommarfest ons 21/6 på Edströmsvallen kl 13.30–16
Spårvägsjazz ons 5/7 Malmköping kl 17.45–22
Medlemsträff tis 23/8 på Hälleforsnäs Folkets hus kl 13.30-16
Teater Klämman på Fridals gård, Mellösa anordnar en mängd
arrangemang under sommaren. Hemsida: teaterklamman.se
Förköp. Konserterna startar kl 19.30 om inte annat anges.
lör 1/7 Musikgruppen RAA
sön 2/7 Filip Jers Trio
ons 5/7 Marionettföreställningar kl 14, 15, 16, 17
(även 12/7, 26/7, 9/8, 12/8)
fre 7/7 samt lör 8/7, Jack Vreeswijk
lör 14/7 Mikael Rickfors, Jonatan Stenson, Louise Raeder
lör 22/7 Bluegrassjam kl 18–22
sön 23/7 Engmans kapell
tor 27/7 Janne Schaffer, Peter Ljung
fre 28/7 Anders Lundin
lör 29/7 Swing Magnifique
fre 4/8 Abalone Dots
lör 5/8 Fenderz Orkester
sön 6/8 Ensemble International
fre 11/8 Hazelius/Hedin
lör 18/8 Ale Möller Trio
sön 19/8 Sirqus Alfon kl 21
14-17/9 Lokalrevy ”Pensionärshemmet Mellangården”
Kolhusteatern sommarens musikal Familjens Addams på
Kolhuset Hälleforsnäs, 16 föreställningar under tiden
21/7–12/8, se närmare tider och boka biljett på föreningens
hemsida kolhusteatern.se
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

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 2 september 2017

gens avslutning för nära och kära.
På Kyrkskolan firar man skolavslutningen med att hissa flaggen
och sjunga nationalsången och därefter tågar hela skolan med årskurs sex i spetsen till en fullsatt kyrka för att bjuda sina anhöriga
på sång, musik och tal. Nytt för i år var betygsutdelningen och det
hela avslutas med att alla elever och personal tågar tillbaka till skolgården och där klassvis samlas för att önska varandra en härlig
sommar.
Nu får alla elever njuta av ett härligt sommarlov innan skoldörren
öppnas igen den 22 augusti.
mARGAReTHA mAnnFeLDT

Bluegrassfestival på Teater Klämman
Den 2–4 juni anordnade Teater Klämman och dess ägare Anne och
Janne Öster en Bluegrassfest i dagarna tre. Festivalen startade på
fredageftermiddagen och under helgen hölls sju konserter varav sex
på Teater Klämman och den sista konserten på söndageftermiddag
i Mellösa kyrka.
Festen bjöd också på jam och workshops i kontrabas och gitarr.
På fredagen spelade Håga Valley String Band och Hillfillies. På
lördagen bjöd Fornication på en lunchkonsert och på kvällen spelade grupperna Echoes and Rhymes och Sons of Navarone, som
kommer.
Söndagen bjöd på lunchkonsert med Lureena och på eftermiddagen var det Hillfillies som avslutade Bluegrasshelgen med en konsert i Mellösa Kyrka.
mARGAReTHA mAnnFeLDT

Vattenkrig på skolgården dagen före skolavslutningen är en en tradition
på grundskolorna i både mellösa och Hälleforsnäs. Skolavslutningen i år
ägde rum fredagen den 9 juni.
FOTO: JuLiA BuSkAS

Mellösa församling

Hillfillies var en av Bluegrassfestivalesn många namnkunniga grupper.
internationell prägel till festival gav Sons of navarone, som kommer från
Belgien och har blivit framröstad som bästa bluegrassband i europa.
FOTO: mARGAReTHA mAnnFeLDT

Kyrkskolan i Mellösa
Sommarlovsdörren står nu öppen på vid gavel och på Kyrkskolan
hade man den sista veckan lite annorlunda aktiviteter och lektioner.
På onsdagen var det stora flyttardagen. Alla klasser utom en byter
klassrum till hösten så det var en hel del som skulle flyttas mellan
klassrummen, men är man många så går det som en dans.
På torsdagen, dagen innan skolavslutningen, så började man med
en storsamling i Mellösagården där man tackade av elevråd och
skolans Friends-grupp för ett bra jobb. Lärarna tackade av årskurs
sex traditionsenligt med en sång, men detta år hade de förnyat sig
och skrivit en ny text till melodin ”Sommaren är kort”. Sedan bjöds
det på glass innan den traditionsenliga brännbollsmatchen mellan
årskurs sex och lärarna ägde rum.
Dagens höjdpunkt var nog ändå vattenkriget som innan lunchen
ägde rum på anvisad plats på skolgården för de som ville. Skolan
fick ett bejublat besök av brandkåren som helt klart hade största vattensprutan.
Denna dag hanns det även med en repetition i kyrkan inför freda6

Det händer en del i vår församling. I Mellösa håller askgravplatsen
på nedre Kyrkogården på att färdigställas. Man kan förenklat säga
att en askgravplats är ett mellanting mellan minneslund och vanlig
gravplats. I slutet av sommaren/början av hösten beräknas området
kunna tas i anspråk. Askgravplatsen har 48 platser med likadana
stenar och namnbrickor. Det kommer att finnas gemensamma planteringar och en fontän ska installeras i mitten av platsen. Möjlighet
kommer att finnas att placera snittblommor och ljus vid varje gravanordning. Det kommer att bli begränsad gravrätt. Även kyrkogården i Hälleforsnäs kommer att få en askgravplats som beräknas stå
klar under 2018.
Askgravplatsen, ett slags
blandning av minneslund
och vanlig gravplats,
beräknas att vara färdig
för användning i slutet
av sommaren.
FOTO: ÖRJAn eDmAn

I Mellösa kyrka har den nedre bänkraden på båda sidor plockats
bort för att ge utrymme för samtalsbord längs ner i kyrkan där kyrkkaffe kan serveras. Bänkarna har fått små ljus/blomhållare på sig
och gamla ljus hållare lampetter som plockades ner när kyrkan renoverades på 70-talet har satts upp inne i kyrkan.

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

Söndag 21 maj var det sommarkonsert i en fullsatt kyrka i Mellösa.
Barnkören, Ungdomskören , Kyrkokören och instrumentalister deltog under ledning av Lena Karlsson och det bjöds på blandad musik
som till exempel Tina Ahlins Midsommar vid linden, Ted och Kenneth Gärdestads För kärlekens skull och Himlen är oskyldigt blå,
Tomas Ledins Sommaren är kort, Joakim Bergs Utan dina andetag
men även lite äldre musik av Bach, Waldemar Åhlen och Johann
Pachelbels och det hela avslutades med Joakim Bergs Sverige. Solister var Valdemar Fredberg och Louise Egrér.
mARGAReTHA mAnnFeLDT

Mellösa Ryttarklubb (MeRK)
Den 6 maj hölls den första omgången av årets MeRK-cup på Stall
Lindsberg i Mellösa med dressyr för juniorer och seniorer samt
hoppning för seniorer.
11 juniorer kom till start i dressyren. Segraren blev Amanda Andersson från Åkerberg på Flying in the sky med 71,67 %. På andra
plats kom Frida Zazis på Prinsen med 69,63 % och tredje platsen
tog Hanna Fagerström på Cloetta med 66,48 %.
Sex seniorer kom till start i år vilket var mycket uppskattat. Karin
Nilsson på Molly Jones segrade med 71,85 % andra platsen delades
av Lisa Eberholm på Sunnie och Anna Kohlström på Cloetta med
67,04 %. Domare i dressyren var Lotta Finstorp.
Fem seniorer ställde sedan upp i hoppningen där Lisa Eberholm
på Sunnie knep segern tätt följd av Anna Kohlström på Cloetta.
Hoppdomare för dagen var Elionore Säfström.

Följande utgivningsdagar är planerade för Hälleforsnäs
Allehanda under resten av året:
• lördagen den 9 september
• lördagen den 25 november
Inlämning av redaktionellt material (text och bilder)
samt annonser senast en vecka före utgivningsdagen

OK Tjärnen
Söndagen 21 maj i strålande sol genomförde OK Tjärnen sjuttionde
upplagan av Gängkavlen. Denna tävling är lagtävling för OK Tjärnens medlemmar. Tävlingscentrum var förlagd till Västgötagårdarna. Ansvarig för årets tävling var en del av det vinnande laget i
2016 års Gängkavle, Hans Wrådhe och Lena Pettersson. Ett 20-tal
medlemmar hade mött upp i det vackra vädret och i en vårlig naturmiljö. Banläggaren hade lagd utslagsgivande orienteringsbanor
norr och öster om Västgötagårdarna.
Det segrande laget bestod av Gemma Nilsson, Lisbeth Larsson,
Zeb Svensson och Mattias Nilsson.
Efter förtäring med tårta och prisutdelning avslutades 2017 års
Gängkavle.
kJeLL CARLSSOn

Ok Tjärnens Gängkavle den 21/5. Segrarlagets löpare på sista sträckan,
mattias nilsson, går mot mål. Han supportas av första sträckans löpare
Gemma nilsson och andra sträckans Zeb Svensson.
FOTO: eVA-STinA PeTTeRSSOn

Sex ryttare deltog i hoppning för seniorer den 6 maj.

FOTO: m. mAnnFeLDT

På lördagen den 27 maj var det dags för hoppningens första omgång
i MeRK-cupen för juniorer i strålande sommarvärme. 23 ryttare kom
till start. Dagens domare var Sara Li Vesterberg.
Segrade gjorde Maya Bergström på Sunnie och tvåa kom Alice
Magnusson på Hyper. Tredje platsen delades av Sophie Cooper på
Blå och Frida Zazis på Marongi , fjärde platsen delades även den
och då mellan Alicia Holmén på Marongi och Eira Lundström på
Cleo. Femma kom Nora Dahlén på Kylie. Övriga ryttare placerade
sig på sjätte plats och alla tilldelades rosett.
mARGAReTHA mAnnFeLDT

Alla 23 juniorryttarna på prisutdelningen den 27 maj

FOTO: m. mAnnFeLDT

Hälleforsnäs Gjuterimuseum
Föreningen Gjuterimuseet höll årsmöte den 1 april och det blev
omval på samtliga i tur att avgå. Styrelsen ser ut som följer: ordförande Per-Olov Lindström, kassör Tom Gustafsson, sekreterare Cecilia Bingmark, Vice ordförande Bo Gustafsson, övriga
styrelsemedlemmar Eva Forselius, Birgitta Hellström, Yngve Lund,
Birger Mellström och Håkan Spångberg.
Föredragshållaren under årsmötet var Kennet Engvall, fritidsboende intill Marionstorp vid Brukssjön, som berättade om sitt forskningsarbete kring kanonvägen från Hellefors(näs) till Torshälla.
Genom att studera gamla kartor och andra dokument har Kennet
fått fram den troliga sträckningen av vägen.
Under 1600-1700-och i början av 1800-talet fanns ingen bra väg
från Bruket till utskeppningshamnen i Torshälla. Mellan Hellefors
och Hållsta var det i stort sett ödemark och skog. Men Bruket ägde
en hel del torp utmed den färdväg som Kennet funnit. Hur kom det
sig att det låg torp mitt inne i skogen? Jo, det behövdes gårdar
utmed vägen där forbönderna kunde vila, äta och övernatta.
Det är fråga om vintervägar, det var då man kunde köra med slädar och drögar över kärr och sjöisar.
Vägen går fram genom terrängen med minsta möjliga höjdsskillnader så att oxarna skulle orka dra de tunga kanonerna.
I Torshälla hade Bruket ett hamnmagasin, som stod kvar långt in
på 1900-talet.
LennART CeDeRBeRG

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

Fläskkarré b e n f r i b i t
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