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Det är viktigt att kunna locka hela familjen till Bruket
Det händer något nytt på Bruket. Området som länge sett ut som en rivningstomt får ett ansiktslyft. Tomma lokaler
ska rustas upp för olika aktiviteter och
en äventyrsbana byggs på kullen intill.
Mycket har hänt sedan AB Järnförädling
var kommunens största arbetsgivare på
1970-talet. Och en del har hänt även efter att
Flens kommun tog över Brukets fastigheter
för fyra år sedan.
— Fas ett med bland annat en jobbig och
omfattande rivning av gjuteriet är nu över
och vi har påbörjat en andra fas, säger Anders Berglöv, styrelseordförande i Framtidsbruket AB, företaget som förvaltar
fastigheterna. Kommunalpolitikerna, hela
kommunfullmäktige, bjöds för någon vecka
sedan på en möjlighet att kolla dagsläget på
Bruket.
Det mest iögonfallande är just rivningen
av gjuteriet. I stället för en väldig industrilokal finns där nu en grop, som i skrivandes
stund håller på att asfalteras och förses med
elstolpar.
Det ska bli husvagns- och husbilsparkering där. En scen ska också byggas och tanken är att Bruksmarknaden ska hållas i
gropen, berättar Berglöv.

Kommunen som hyresgäst
Bruket har även fått nya hyresgäster. På sätt
och vis. Flens kommun har skrivit ett avtal
med Framtidsbruket AB och hyr nu våningen ovanför Jürss mejeri (Brukets gamla
matsal) och det gamla Kolhuset.
— Meningen är att den gamla matsalenan
används till konferenser och liknande, säger
Anders Berglöv.
Han förklarar att Framtidsbruket AB förvaltar fastigheterna på marknadsmässiga
villkor. Lokala föreningar som Kolhusteatern skulle aldrig kunna betala marknadshyror. Nu står kommunen som hyresgäst
och kan låta ideella föreningar nyttja lokalerna på helt andra villkor.
Det är inget lätt uppdrag man tog på sig
när kommunen tog över Bruket efter Stiftelsen Bruksfastigheter.
Framtidsbruket AB har sedan övertagandet arbetat febrilt med att hitta nya hyresgäster. Ett flertal företag stod i kö för nio år
sedan för att flytta till Hälleforsnäs tillsammans med Lager 157, men lågkonjunkturen
slog till och etableringarna uteblev.
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rundvandring på Bruket. kommunfullmäktige fick besöka bergrummet där jürss mejeri ska lagra ost i
sval och fuktig miljö. jan-Åke Henriksson ledde rundvandringen. av en händelse besökte samtidigt även
en annan delegation Bruket, nämligen forskningsrådet från arbetets museum i Norrköping.
Endast två butiker etablerade på Bruket,
Lager 157 och Serholts Outlet. Lager 157
finns ännu kvar, men utnyttjar numera bara
en fraktion av butiksytan det hade i början.
Att Jürss Mejeri flyttade till Hälleforsnäs
var ett lyft för Bruket, men många lokaler
står fortfarande tomma.

Ingen lätt match
— Det kommer att ta sin tid. Vi måste
vända på varje sten som finns, men vi kommer att ro i land med det här! Vi behöver en
eldsjäl som kan driva projektet och marknadsföra Bruket på ett effektivt sätt, säger
Henriksson.säger Jan-Åke Henriksson, VD
på Framtidsbruket AB.
— Vi har inte varit inaktiva med att locka
nya butiker till Hälleforsnäs. Vi har gått tre–
fyra varv med alla möjliga intressenter, med
inriktning lågpris, men inte fått napp, säger
Henriksson. Han betonar hur viktigt det är
att skapa attraktioner för hela familjen.
— Det vore fantastiskt att få hit företag
som Clas Ohlson eller Biltema, för att locka
hit männen. Men shoppingcenter finns lite
varstans, folk åker inte längre långväga för
sådant. Det gäller att få hit unika företag och
attraktioner!
— Det gäller att nå den kritiska massan,
menar Anders Berglöv. Ju fler människor

har en anledning att besöka Bruket, desto
större anledning har företagen att investera
i området.
En av åtgärderna för att göra Bruket mer
attraktivt är äventyrsbanan, som i skrivandes stund håller på att byggas på kullen
mittemot Bruket. I planerna finns även ett
vandrarhem, som ska placeras i de gamla
kontorslokalerna ovanför Serholts Outletbutik.

Utbildningar och äventyr
— Det är många som har efterlyst ett
vandrarhem, säger Henriksson. Det planeras även i en klätterverkstad inomhus och
andra sportaktiviteter i Brukets lokaler.
— Efter att vi fick mejeriet hit har vi bland
annat fått förfrågningar om att ordna ett
större kylrum där olika företag skulle kunna
hyra in sig. Det finns även intresse att driva
den gamla matsalen som utbildningskök. Vi
hade en stark intressent som skulle öppna
restaurang och catering i lokalerna men tyvärr så var denne tvungen av personliga
skäl att hoppa av.
Som jag ser det, ser framtiden för Bruket
och Hälleforsnäs en aningen ljusare ut. Det
finns en plan att locka människor till Bruket.
Nu gäller det bara för dessa människorna
jarmo Haapamäki
att hitta hit.

Rocky flyttar till
Hälleforsnäs
Brinkstugan vid utkanten
av Hälleforsnäs, som använts som industrilokal och
materialförråd sedan 1960talet, har köpts av serietecknaren Martin Kellerman,
skaparen av Rocky, hans seriefigur Rocky. Hunden
Rocky har sedan starten
som seriestrippar i tidningen Metro 1998 kommit
ut i 30 seriealbum, samlingsalbum, blivit tv-serie
och teaterpjäs. Serien har
fungerar som något av
Martin Kellermans offentliga dagbok.
Trots att Kellerman på
detta sätt offentliggör sina
tankar, vill han sällan bli intervjuad. Han har vänligt
men bestämt tackat nej till
en intervju med Hälleforsnäs Allehanda.
Vi kan därmed bara spekulera hur stor del av sin
vardag kommer han att vistas i den tidigare industrilokalen i Hälleforsnäs.
jarmo Haapamäki

”rocky borde flytta”, volym 30 av
martin kellerman. Sagt och gjort.

Senapskornet stängde, närbutik öppnar
Den nya närbutiken Hälleforsnäs Livsmedel hade premiär i tisdags. Förutom
allehanda
livsnödenheter
samt godis och tobak håller
handlaren en hel del matvaror från fjärran länder i sin
sortiment.
Butiksinnehavaren Iyad Salaimeh kommer från Syrien och
vet vilka varor hans landsmän
efterfrågar. Det finns en hel del
livsmedel och godsaker från
hans hemland på hyllorna.
Iyad berättar att man i Mellanöstern äter mycket ris, dricker
turkiskt kaffe och tycker om
välkryddad mat. För oss lite exotiska frukter som dadlar och
oliver är vanliga på matbordet i
Mellanöstern.

Inte bara invandrarmat
— Det bor ett 30-tal familjen
från Syrien i Hälleforsnäs. Jag
hoppas att de handlar i min
butik, men butiken är till för
alla, inte bara mina landsmän.
Iyad berättar att han kom till
Sverige för cirka fem år sedan
och bor i Hälleforsnäs sedan
2014. Han har arbetat många år
i en livsmedelsaffär i Syrien och
även Dubai och drivit en egen
butik under en kortare tid i sitt
hemland.
Förutom en hel del torrvaror
och konserver håller han diverse färska frukter och grönsaker i sin sortiment. Han tänker
senare även börja sälja bland
annat nystyckat kött i sin butik.
— Jag vill inte vara en konkurrent till Konsum, utan snarare
komplement. Om jag inte träffar helt rätt med min sortiment
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iyad Salaimeh är inte den första affärsidkaren i lokalen. redan för 80 år sedan
öppnades den första livsmedelsbutiken i Centralgården, som affärslokalen
heter. Vi önskar honom lycka till med den nya rörelsen!
så här i början vill jag gärna
höra vad ni vill att jag ska sälja
i stället, säger Iyad.
På en punkt kommer han
dock inte att vara lydig. Han
kommer inte att sälja griskött
eller alkoholhaltiga drycker i
sin butik. Det skulle strida mot
hans religion.

Butik med anor
Det har funnits många rörelser
i affärsfastigheten Centralgården. Bland annat Carlbergs livs,
Alfredssons livs, Åströms livs,
Ica-butiken, Bruksboden, Hälleforsnäs frukt och grönt. Den senaste hyresgästen i samma
affärslokal var secondhandbutiken Senapskornet, som efter
cirka 20 år slog igen i slutet av

juni. Butiken drevs av föreningen Kenyahjälpen.
Den nuvarande hyresvärden,
Hans Jacobsson, berättar att Kenyahjälpen valde att lägga ner,
då det blivit svårt att få ekonomin att gå ihop och flera medlemmar av olika skäl valt att
lämna verksamheten.
Centralgården, som ursprungligen även rymde Sjöbergs klädaffär och Viktor Petterssons
färgaffär, har nyligen renoverats
av ägaren Jacobsson. En ny
modern bergvärmeanläggning
har installerats, de gamla oisolerade entrédörrarna har bytts
ut och fastigheten har bland
annat fått nya glaspartier och
balkongdörrar.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Vi tar emot nya patienter.

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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Äventyrsbana för alla åldrar byggs på kullen vid Bruket
Flens kommun låter uppföra en äventyrsbana på
kullen utanför Bruksområdet. Vid skrivandes
stund pågår arbetet för
fullt men banan kan vara
färdigbyggd redan vid
Bruksmarknaden den 16
september.
Äventyrsbanan byggs på
kullen ovanför Brukets
gamla skyddsrum, där grunderna till husen Blåsut och
Väderhatten fortfarande kan
skönjas. ”En äventyrlig bana
för barn och ungdomar med
olika balans- och klättermoment och zip-line” lyder
byggarnas egen beskrivning.
— Det är en utmärkt plats
för en äventyrsbana. Vi
byggde något liknande i
Värmdö, fast den banan är
inte lika kompakt. Där får
man gå en bra bit mellan de
olika momenten, säger Anders Eriksson från företaget

Northern Hemisphere, som
bygger banan i Hälleforsnäs.
Det var just äventyrsbanan
i Värmdö med gav inspirationen till att låta bygga en
liknande bana i Hälleforsnäs. En klättervägg, klätterrep upphängd mellan träd,
vajrar på låg höjd som man
kan balansera på, vajrar på
högre höjd som man kan
kana nedför på, tunnlar som
man kan krypa i... En mängd
olika attraktioner håller på
att byggas på kullen.
— Banan är ämnad för
barn och ungdomar men tål
även vikten för vuxna personer. Vi följer de säkerhetsanordningar som finns och
banan kommer att vara tillgänglig dygnet runt utan att
det behövs någon tillsyn.
På Bruksområdet pågår arbetet med att jämna ut oljegruset man ska jämna
marken med i gropen efter
gjuteriets rivning. Arbetarna

Snart klara med bygget. planeringen av äventyrsbanan vid Bruket påbörjades i våras.
Själva bygget av attraktionerna pågår för fullt och banan kan förhoppningsvis invigas
vid Bruksmarknaden.
Foto: jarmo Haapamäki
har fått order att skynda på, men
det är oklart om årets Bruksmarknad kan hållas i gropen.
Det troliga är att Bruksmarknaden kommer att hållas på sin vanliga plats, med inga märkbara
ändringar, förutom musikunder-

hållningen. Ortens egna söner,
duon Dan Östberg och Tommy
Eriksson, samt trubaduren Lennart
”Lelle” Johansson turas om med att
spela och sjunga för marknadsbesökarna.
jarmo Haapamäki

Halva Edströms
väg till salu
Hälften av flerfamiljshusen på samma
gata i Hälleforsnäs är till salu. Två olika
fastighetsbolag vill avyttra sina hyreshus på Edströms väg 9 respektive Edströms väg 6, 8 och 10.
Bostadsbristen i Sverige har höjt huspriserna även i Hälleforsnäs. Prisläget är dock
fortfarande avsevärt lägre i Hälleforsnäs
jämfört med många andra orter i Södermanland. Traditionellt har boytorna och
standarden på bruksorten Hälleforsnäs
varit relativt låg och priserna tidvis skrattretande låga.
Massinvandringen från krigsdrabbade
Syrien vände på bostadssituationen i Sverige. När man för bara ett par år rev tomma
hyreshus i Hälleforsnäs är det nu brist på
lägenheter även i vår lilla by. Det är nu
bättre läge att sälja sin fastighet än det har
varit på mycket länge.
Hyreshuset på Edströms väg 9 har stått
obebodd sedan en brand 1995. Den nuvarande ägaren, Magnus Persson, började renovera huset men mycket arbetet återstår
innan det är beboeligt igen, därav det låga
priset. Huset erbjuds till salu för 600 000
kronor eller högstbjudande.

Hälleforsnäs anno 1962. Husen på Edströms väg som nu är nu till salu är markerade med pilar. i nedre
kanten ser vi den vackra skolgården. Någon sporthall har ännu inte byggts. Den uppblåsbara ”Barracuda-hallen” uppfördes några år senare, den nuvarande sporthallen byggdes 1980.
Fastigheten på andra sidan gatan, bestående av tre huskroppar, har hyresgäster i
alla sina 25 lägenheter. Fastigheten har en
utgångspris på 15,8 miljoner kronor, betydligt mer än vad priset skulle ha varit för
bara några år sedan.

Många passar på att sälja
Bostadsbristen kommer att stå sig så länge
man inte hinner bygga nya bostäder snabbare än Sveriges befolkning ökar. Därför är

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

det troligt att fastighetspriserna kommer
fortsätta att öka. Många fastigheter har sålts
i Hälleforsnäs under det senaste året och
priserna har varit högre än någonsin — för
att vara Hälleforsnäs. Villapriserna i Hälleforsnäs är fortfarande lägre än i grannorterna — för att inte tala om Storstockholmsområdet. Det är fortfarande billigt att
investera i en fastighet Hälleforsnäs.
jarmo Haapamäki
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Det hände för 10 år sedan...
I Hälleforsnäs Allehanda
nummer 63 (27/8 2007) intervjuade vi Mirre Söderlund
som bland annat skapade ett
nätverk för motorcykelåkande tjejer och drog igång
ett bandylag för kvinnor,
Nils-Olof Olofsson som
sålde jaktammunition och
Helena Lindström (numera
Ericson) som bland annat
ledde en akvarellkurs. Vi
skrev även om Nils Erikssons gamla Hälleforsnäsfilmer som senare redigerats
och lagts på ljud samt gjorde
ett reportage om Café Stötta
sten i Granhed.
I nästa nummer (24/9 2007)
skrev vi om renoveringen av
Kolhuset, om Bruksmarknaden, om den då 75- åriga
gymnastikföreningen, om
gården Risinge, som familjen
Nilsson renoverade efter att
Risinge stått tomt och förfallit i 35 år. Vi skrev om elevkafét på Bruksskolan, om

dansgruppen
Partstylerz
som deltog i VM i Slovakien
och bland annat Sagostigen.
Vi rapporterade att Folktandvården sa upp sina lokaler
och
Fredriksbergs
fritidsgård planerades att
läggas ner. Vi skrev även om
företaget Hälleforsnäs Bygg
AB och om helgen med både
boule och stor orienteringstävling vid Vallen.
I nummer 65 (29/10 2007)
kunde vi toppa med en stor
nyhet: Lager 157 etablerade
sig på Bruket! Stämningen i
byn var euforisk, om än
blandat med lite skeptism. I
varje fall hade vi fått en
anledning att tro på en bättre
morgondag.
Vi intervjuade även Wera
Strömberg på Folkets hus,
konstnären Pentti Gullsten i
sitt nybyggda galleri och
mångsysslaren
Karl-Erik
Lind bland sina radioapparater.
jarmo Haapamäki

Barnteater på Folkets hus
Nu på måndag eftermiddag bjuds det på barnteater på Hälleforsnäs
Folkets hus, Teater Beckalin med Lotta Lagerström, Rebecka Melin
och Hans Rosengren. ”Så gott som godis” heter det nyskrivna teaterstycket som är lämplig för barn från 3 år.

Barnteater. på måndagen bjuds det barnteater av teater Beckalin på Folkets
hus. En av medlemmarna i ensemblen, Lotta Lagerström, känner vi bättre
som rita prick från Sagostigen, där hon nästa år firar tioårsjubileum. Sagostigen har dock funnits längre än så. Upplevelseparken utanför Hälleforsnäs
öppnades redan 1966, för 51 år sedan.
Foto: jarmo Haapamäki

Konstrundan + aptitrunda
Den numera årligen återkommande Konstrundan i Sörmlands
hjärta anordnas nu, samma helg som denna tidning delas ut. Ett 20tal konstnärer håller öppet hus i sina ateljéer varav ett flertal är
verksamma i Hälleforsnäs och Mellösa.
Konstrundan anordnas alltså den 9 och 10 september. Smakprover
av konstnärerna kan ses på helgens samlingsutställning på Konstgalleriet Hälleforsnäs.
För mer info se konstrundans facebooksida.
På söndagen den 10 september anordnas en annan runda med en
anhalt i Hälleforsnäs. Aptitrundan med olika högklassiga matföretag anordnas för sjunde gången av föreningen Sörmlands Matkluster. Jürss mejeri på bruksområdet i Hälleforsnäs är en av
anhalterna i Sörmland.
Hemsida: matkluster.se/aptitrundan
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Bara glada miner. Stefan palm, grundaren och VD:n av klädkedjan Lager
157, skriver under ett trepartskontrakt med Flens kommun och Stiftelsen Bruksfastigheter den 15 oktober 2007. Foto: jarmo Haapamäki

• 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
• Uthyrning av ljUdanläggningar
• digital mUsikinspelningsstUdio
jarmo haapamäki
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0709-49 05 29

Förfrågningar via e-post: jarmo@jar
mos
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

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 18 november 2017

lör-sön 9–10/9 Konstrundan i Sörmlands hjärta
Öppna ateljéer i Bettna, Braxenvik, Flen, Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Yxtaholm och Årdala. Samlingsutställning i Konstgalleriet Hälleforsnäs kl 10–15
sön 10/9 Aptitrundan i Sörmland kl 10–16
Anhalt i Hälleforsnäs: Jürss mejeri, Bruket
mån 11/9 Barnteater ”Så gott som godis” med Teater Beckalin
Hälleforsnäs Folkets hus kl 14
tis 12/9 Boule Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl. 09.30–11.00
Även 19/9 och 26/9. Arr: PRO Hälleforsnäs-Mellösa
tis 12/9 OK Tjärnens orienteringsskola på startar kl 18
och förtsätter tisdagarunder september och lördagar i oktober.
Torsbovägen 14 är utgångspunkt. Se även ”Inskickat” på sidan 6.

ons 27/9 PRO Hälleforsnäs-Mellösa medlemsträff/sillsexa
Hälleforsnäs folkets hus kl 13.30–16
lör 30/9 Hästsport ”blåbärshoppning” vid Stall Lindsberg (yngre
mindre vana ryttarna kan hoppa en bana med bommar på marken
upp till 50 cm). Arr: Mellösa ryttarklubb mellosark.com”
sön 1/10 Musik ”Ethno On The Road” folkmusik med unga musiker
från hela världen. Teater Klämman, Fridals gård Mellösa kl 15
Gratis inträde. Tel. 0735-99 76 92, teaterklamman.se
lör 7/10 Fotboll HälleforsnäsIF – Hällbybrunns IF seniorer div. 5
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 14 svenskalag.se/HalleforsnasIF
lör 7/10 Hästsport MeRK-cupen i hoppning för juniorer vid Stall
Lindsberg. Arr: Mellösa ryttarklubb mellosark.com
sön 8/10 Fotboll Hälleforsnäs IF – Katrineholms AIK/Katrineholms
SK FK seniorer div. 7 Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 15
lör 14/10 Opera “Trollflöjten” direkt från Metropolitan
Hälleforsnäs Folkets hus kl 19. Förköp. Bokning vardagar kl 18–20
0157-40837 eller e-post: bokning@folketshus-halleforsnas.se

tor-sön 14–17/9 Lokalrevy ”Pensionärshemmet Mellangården”
Teater Klämman, Fridals gård Mellösa kl 19.30
Förköp. Tel. 0735-99 76 92, teaterklamman.se

lör 21/10 Föredrag “Camino de Santiago, pilgrimsvandring i Spanien” Jonas Nilsson visar bilder och berättar om sin vandring på Camino Frances, Mellösa församlingshem kl 13
Arr: Mellösa hembygdsförening

fre 15/9 ”Inför helgen” Andakt med sång, musik och kaffe
Gjutaren, Storgatan 38, Hälleforsnäs kl 15

ons 27/9 PRO Hälleforsnäs-Mellösa medlemsträff
Hälleforsnäs folkets hus kl 13.30

lör 16/9 Hälleforsnäs bruksmarknad på Bruket kl 10–15
Arrangör: Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksmarknad
Hållpunkter:
kl 10.30 Eriksson och Kvarnström
kl 11.30 Lennart Johansson
kl 12.30 Eriksson och Kvarnström
kl 13.30 Lennart Johansson
kl 11–14 Ponnyridning med Mellösa ryttarklubb

fre 28/10 Kulturlördag på Konstgalleriet Hälleforsnäs med föredrag
om Peter Kylbergs filmskapande av Lars Diurin, doktorand vid Lunds
Universitet. Soppa med bröd och ost. Anmälan: karin.ogren@flen.se

lör 16/9 Marknadscafé i Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 11–16
lör 16/9 Fotboll Hälleforsnäs IF – Björkviks IF seniorer div. 7
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 13 svenskalag.se/HalleforsnasIF
ons 20/9 Sopplunch i Mellösa församlingshem kl 12–13
Även 4/10, 18/10, 15/11 och 29/11. Anmälan görs senast måndag
till Birgitta Andersson 0703-20 64 23
lör 23/9 Fotboll HälleforsnäsIF – Afrikans FC seniorer div. 7
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 15 svenskalag.se/HalleforsnasIF
lör 23/9 Vernissage med Peter Kylberg (kortfilmer och måleri).
Konstgalleriet Hälleforsnäs, Bruket, kl 10-14. Utställningen
pågår till 19/11. Galleriet har öppet tis-fre 11–17, lör-sön 10–14.
Bruksmuseum Hälleforsnäs i samma lokal har samma öppettider.
sön 24/9 Hästsport MeRK-cup i dressyr för juniorer och seniorer
vid Stall Lindsberg. Arr: Mellösa ryttarklubb mellosark.com

sön 12/11 Teater ”Jag ser rött” Kulturgruppens julavslutning
Teater Klämman, Fridals gård Mellösa kl 15
Gratis inträde. Tel. 0735-99 76 92, teaterklamman.se
Gymastikföreningens program under höstterminen (start v. 35)
Hälleforsnäs Sporthall:
måndagar kl 18–19 Barngympa, kl 19–20 ”Hopplös” vuxengympa
tisdagar kl 18.10–19.30 Motionspromenad
onsdagar kl 19.00–20.00 Boxinspirerad medelpass
torsdagar kl 16.30–17.30 Manlig motion
söndagar kl 18.30–20.00 Cirkelträning med innbandy
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under hösten
Kyrkans hus Hälleforsnäs: onsdagar kl 9–11 (ej 4/10 och 1/11)
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, ons 11/10, 25/10, 8/11 och 22/11 kl
17.30–19.30 ungdomsgård för barn 10–12 år

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

Gudstjänst i musikens tecken

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 18 november 2017

Söndagen den 27 augusti öppnades kyrkan i Hälleforsnäs för en
musikgudstjänst. Det bjöds på sång och musik av Lena Karlsson
sång och piano, Sofia Björklind, sång, Margaretha Mannfeldt, sång,
Ulrika Djerw, sång och klarinett och Örjan Edman, sång och reseorgel. Präst denna kväll var Jukka Laari. Efteråt blev det kyrkkaffe.
Kyrkan lystes upp
med många ljuslyktor och ljus.
margarEtHa
maNNFELDt

OK Tjärnen
TRIM-orientering som ägde rum mellan 15 maj och 15 augusti med
30 fasta kontroller utplacerade öster om Hälleforsnäs är nu avslutad. Tyvärr blev två kontroller förstörda under den aktuella perioden. Ersättningskontroller ordnades så snabbt det var möjligt.
Cirka 40 kartpaket såldes. Bland de inlämnade startkorten lottades
två priser. Vinnare blev Eva-Stina Pettersson och Sören Gustafsson.
kjELL CarLSSoN

Foto: LEiF LarSSoN

Sökes: ledare till barngympa 4–6 år

OK Tjärnens orienteringsskola hösten 2017
Orienteringsklubben Tjärnen bedriver varje år orienteringsskola,
OL-skola (OL är en förkortning för orienteringslöpning). Den innehåller både orienteringsutbildning för nybörjare och orienteringsträning för den som deltagit i OL-skolan tidigare.
Som deltagare i orienteringsskolan får man lära sig att läsa kartor
och använda dem i skog och mark, lära sig hur en kompass fungerar
och att använda den, delta i olika orienteringsaktiviteter, prova hur
en orienteringstävling går till och kanske lära sig känna nya kamrater.
Aktiviteterna i OL-skolan utgår så gott som alltid från OK Tjärnens
klubbhus, ”Tjärnhuset” på Torsbovägen 14 i Hälleforsnäs Därifrån
tar vi oss ut i naturen runt Hälleforsnäs, men ibland är vi i Mellösa,
Malmköping eller Flodafors.
Höstterminen för OL-skolan startade tisdagen den 29 augusti och
pågår en gång per vecka under två månader fram till slutet av oktober.
I våras hade OL-skolan drygt 20 deltagare, som fortsätter även nu
under hösten. Dessutom deltog och deltar ganska många föräldrar
som följeslagare till sina barn vid de olika orienteringsaktiviteterna.
Orienteringsskolan, som är avgiftsfri, har fortfarande några få
platser kvar i höstens verksamhet. Den som vill veta mer om detta
ombedes kontakta Eva-Stina Pettersson, telefon 0157-402 25, e-post
espeson@yahoo.se eller Erik Rundström, tel. 016-14 07 75, e-post
erik.rundstrom@telia.com.
Erik rUNDStröm

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 25 november 2017.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 18 november 2017.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Bakre raden:
margaretha mannfeldt,
Sofia Björklind, Lena
karlsson. Sittande från
vänster: Ulrika Djerw,
örjan Edman.

Nu är det dags för andra ta över barngymnastiken, Vi kör terminen
ut. Finns det några som vill ta över?
Det kan vara två vuxna, en vuxen med en tonåring, två far/morföräldrar — det finns många konstellationer, dock behöver man
vara två.
Hör av er till oss så hjälper vi er att komma igång Man behöver
inte vara gymnast själv, utan det handlar om att finnas till hands
och låta barnen få leka och röra på sig. Vi har material att ge och det
finns kurser att gå på om detta önskas.
Snälla ni, låt barngymnastiken fortsätta! Hör av er till oss så hittar
vi en lösning.
maria 070-441 84 59
EVa 070-282 95 50

Karli fick årets kulturstipendium
Mellösa Lions delade i onsdags årets kulturstipendium
(2 000 kronor) till Karli Zunko
för hans vidsträckta och outtröttliga kulturarbete på Hälleforsnäs Folkets hus och
ABF. Karli brinner för folkbildning och kultur i dess
olika former och intergrationsfrågor och är mer än
värd utmärkelsen. Han har
numera pensionerat sig från
sitt arbete som ombudsman

på ABF men fortsätter att leda
olika studiecirklar.
Karli invandrade till Sverige
1966 från dåvarande Jugoslavien. Ni kan läsa mer om bröderna Karli och Stefan Zunko
och deras liv i Hälleforsnäs
Allehanda nr 88 (22/2 2010).
Alla gamla tidningar finns att
läsa på tidningens hemsida
halleforsnasallehanda.se.
jarmo Haapamäki

Enträget energisk.
karli Zunko flyller snart 74
år men är fortfarande aktiv
inom bland annat studiecirkelverksamhet på aBF.
Han är mer än värd Lions
kulturstipendium.
Foto: jarmo Haapamäki

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

Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket,
Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

hälsar Ove, Anna, Johanna, Jonas, Pernilla

Du kan läsa äldre nummer av tidningen på vår hemsida halleforsnasallehanda.se.
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Centerpartiet i Mellösa församling
står för både tradition och förnyelse

Centerkandidaterna 2017: Emma Karlsson, Claes Arvidsson, Hans Andersson, Anders Iwerbo, Pernilla Andersson,
Erik Leonardz, Birgitta Andersson, Boel De Geer, Margaretha Mannfeldt, Bertil Andersson, Anders Hermanson

Vi i Centerpartiet stöder och arbetar för ett samhälle som håller ihop och som ser
varje enskild människa som unik. Alla människor har lika rätt och värde.
Centerpartiet vill ha en öppen och välkomnande kyrka.
Centerpartiet värnar om ung som gammal i församlingen.
Centerpartiets stora engagemang i Mellösa församlingen har varit och kommer att
vara att vårda, renovera och förnya vårt gemensamma kulturarv som bland annat
omfattar byggnader som kyrkan i Mellösa, Kyrkans hus i Hälleforsnäs, församlingshemmet, pastorsexpeditionen och våra kyrkogårdar.
Ett viktigt uppdrag för oss som är förtroendevalda är att vara behjälpliga och ha ett
lyssnade öra för våra församlingsmedlemmar i livets alla skeenden.
Genom Centerpartiets aktiva arbete har församlingen idag många och
viktiga verksamheter som kommer alla till del.
Vid frågor kontakta någon av våra kandidater:
Birgitta Andersson
0157-600 68
Bertil Andersson
0157-601 67
Margaretha Mannfeldt 076-104 23 33

