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”Vi behöver bilda ett bygderåd i Mellösa”
Utvecklingen av våra hemorter ska inte
avstanna, trots att kommunens ortsutvecklingsprojekt inte riktigt har hållit
vad det lovade. Visst, kommuninvånarna fick sina röster hörda på några
stormöten, beslutsfattarna fick veta vad
invånarna ville men det var inte alls säkert att beslutsfattarna ville samma sak.
Nu föreslås att ett bygderåd bildas i
Mellösa, en ideell förening vars syfte är
att agera för ortens bästa och även hålla
koll och föra dialog om vad kommunen
beslutar i frågor som angår Mellösa och
dess omgivning.
Det bor cirka 1 200 människor i det vidsträckta området i och runtomkring Mellösa. Området i fråga gränsar till
Orrhammar och Flen i söder och innefattar
Harpsund i öster, Ölmstorp i norr samt
Rämna och Yxtaholm i öster.
— I Mellösa finns föreningar som är aktiva
i sina områden. Bygderådet ska utföra sånt
som inte ligger inom ramen för dessa föreningars arbetsområden och vara lite av ett
nav i hjulet – inte bara för föreningarna,
utan även för enskilda innevånare i Mellösa,
säger Claes Arvidsson, en av eldsjälarna i
gruppen som jobbar för bygderådet.
Han berättar att bygderådet kan exempelvis verka för att få en hjärtstartare till Mellösa, välkomna alla nyinflyttade Mellösabor
eller organisera en krisgrupp
— Vi vill även förnya vår fina hemsida
mellosa.nu.

Varför bildar man ett bygderåd?
Förslaget att bilda ett bygderåd i Mellösa
kom från Flens kommun vid ett ortsutvecklingsmöte i mars 2017. Det kan tänkas att en
del av det ideella arbetet med både ortsutvecklingen och ett bygderåd är något som
kommunanställda skulle kunna göra på betald arbetstid.
— Men kommunen kan inte ha ett helhetsgrepp på varje ort, menar Claes Arvidsson.
Därför behövs ideella krafter som arbetar
för Mellösas bästa i frågor som är viktiga för
oss som bor här.
— Det har hänt att även om kommunen
har lyssnat på våra önskemål så har verkställandet av besluten ibland varit mindre
lyckade.
— När personalen på förskolan önskade

arbetsgruppen. Gruppen som jobbat för ett bygderåd i mellösa. Från vänster: Hasse andersson, Elisabeth Behrenfeldt, Stina Näslund, Ewa münther, margaretha Ellnebo, Åsa Lockner, anders iwerbo, Claes
arvidsson. vid stormötet den 28 januari ska det beslutas om ett bygderåd ska bildas samt väljas en
Foto:
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HaaPamäki
valberedning. som skall föreslå personer till en kommande styrelse. Då beslutats
även
datumet
för ett
annat stormöte där bygderådet formellt kan bildas.
Foto: Privat
bättre belysning på lekplatsen monterades
nya lyktstolpar, men lamporna var felriktade och belyste då inte lekplatsen. Liknande sak hände med fiskebryggan vid
bron. Vi fick en brygga som vi hade önskat,
men bryggan var felkonstruerad så att man
inte kunde förtöja några båtar vid den. Om
kommunen hade en företrädare från orten
att kommunicera med hade man kunna
undvika såna här tabbar.
— Tilläggas bör att det även finns bra exempel på sådant som har varit lyckosamt i
samarbetet mellan orten och kommunen,
säger Claes Arvidsson.
Han är väl medveten om att alla vackra
ord från kommunen ibland har varit svåra
att infria.

Mellösagården nu klassad för 300
Kyrkskolan och Mellösagården har länge
varit i farozonen. Det senaste förslaget att
stänga Kyrkskolan för fyra år sedan röstades ner i kommunfullmäktige efter starka
protester från ortsborna. Efter det införde
kommunen olika direktiv som begränsade
användandet av Mellösagården. De synnerligen aktiva teatergrupperna, som övade
och uppträdde på Mellösagården fick läggas ner när lokalerna inte längre fick bokas
med flera månaders framförhållning. Sedan
infördes en direktiv som tillät endast 50 personer att befinna sig i Mellösagården sam-

tidigt, mot tidigare 300. I två års tid begränsades användandet av ortens enda större
möteslokal till mindre tillställningar.
Nu, efter massiva protester och livliga telefonsamtal med beslutsfattarna på kommunen har Mellösagården fått de ändringar
utförda som krävdes av brandmyndigheten
och lokalen får nu åter rymma 300 personer.
— Nog behövs det ett bygderåd! Erfarenheten visar att ett aktivt bygderåd och aktiva invånare behövs, så att kommunen inte
bara kan negligera dess innevånare i grundläggande stora frågor som är hörnstenar för
Mellösa. Vi ska ha koll på vad som pratas i
stadshuskorridorerna och vara med redan
innan besluten tas, säger Claes Arvidsson.
— Bygderådet ska vara helt fristående,
men även vara ortens samarbetspartner i
dialogen med kommunen och myndigheter
i frågor som rör Mellösa. Det skall även ha
ett samarbete med de andra bygderåden i
kommunen i större frågor och där det krävs
stor kraft och sakkunskap för att få med
kommunen eller näringslivet på tåget.
Arbetsgruppen (se bilden ovan) har sedan
mars samlats ett flertal gånger och arbetat
febrilt, båda alla tillsammans och i mindre
arbetsgrupper med att ta fram förslag till
mål och syfte, mandat, stadgar och mycket
annat inför stormötet som ska äga rum den
28 januari 2018.
jarmo HaaPamäki

mer info: mellosa.se

”Det okända” jagade
spöken i Hälleforsnäs
Det okända är ett tv-program,
där ett tv-team besöker tillsammans med ett medium personer
som upplever övernaturliga
händelser i sina hem. Ett sådant
besök gjordes hemma hos Hälleforsnäsbon Barbara Edsbrand.
Barbara, som hittade sitt drömhus
i Hälleforsnäs fick inte njuta av sin
nyfunna idyll länge innan det började hända märkliga saker i huset.
Dörrar öppnades, galgar kastades
och Barbara blev knuffad. Det gick
så långt att hennes barn och särbo
inte längre vågade besöka henne.
Programledare Caroline Giertz
och mediet Camilla Öhrnberg kom
till Barbaras hem och försökte
hjälpa henne och förklara de märkliga fenomenen.
En nyfunnen vän på orten, Kaarin Bonde Jensen, deltog också i tvprogrammet, som moraliskt stöd.
Programmet (Det okända, del 6)
visades på tv4 i september men
kan fortfarande ses på tv4play.se.
”Det okända” har tidigare besökt
Flen, där spöken plågade ett yngre
par om nätterna.
jarmo HaaPamäki

Spökvandring vid äventyrsbanan
Ett gäng ungdomar klädde
ut sig till läskiga spöken
och tillsammans med fritidsgården anordnade en
spökvandring vid den nya
äventyrsbanan vid Bruket
på allhelgonaafton.
Liknande spökvandringar
har anordnats tidigare på
många håll, men vad vi vet
var detta första av sitt slag i
Hälleforsnäs. Över hundra
personer i olika åldrar kom
för att bli skrämd denna
mörka novemberkväll.
— Spökvandringen i Hälleforsnäs är en rolig uppgift
som cafégruppen från ungdomsgår’n har tagit på sig!
Det är ett härligt sätt att visa
vilka härliga och duktiga
ungdomar vi har här, säger
fritidsledaren Stine Willhardt, även hon utklädd och
sminkad som spöke.
Ett dussintal läskiga varelser lurade i buskarna vid

Läbbiga typer. Spöken som lurade i buskarna vid spökspåret samlades efteråt för en gruppbild under gatubelysningen vid Lager 157.

spökstigen, upplyst endast
av levande ljus.
— Utöver cafégruppen fick
vi hjälp från tre äldre ungdomar från går’n som ställde
upp ideellt! Det är ett fantastiskt sätt att samla barn, unga

och vuxna! Vi har i efterhand
fått mycket härlig och positiv
respons så självklart kommer
det att bli en spökvandring
även nästa år, säger Stine.
Det ser vi fram emot!
jarmo HaaPamäki

Jürss mejeri vann guldmedalj i London
Strax innan denna tidning gick i tryck fick vi
höra att Jürss mejeri, stationerad på Bruket i
Hälleforsnäs sedan mars 2016, belönades
med två medaljer i World Cheese Awards
som hölls i London den 17 november.
Jürss mejeris Granbarksost vann en guldme-

dalj och ”Sörmlands ädel” belönades med en
bronsmedalj.
Cirka 3 000 ostar från hela världen var med i
tävlingen.
Ni kan läsa mer om tävlingen på Internet:
gff.co.uk/awards/world-cheese-awards

Äntligen bredband på landsbygden
konstnären kaarin Bonde jensen (till
vänster) stöttade sin vän Barbara
Edsbrand vid inspelningarna till tv-programmet ”Det okända”.
Foto: tv4

På Katrineholms kommuns sida, där ekonomiska föreningen Floda Fiber är verksam, har
huvudledningen nu dragits till Granheds by.
Om allt går bra ska hushållen i området ska
få bredband inom ett par månader.
På Flens kommuns sida var det föreningen

Humledalsfiber som drog igång projektet,
men togs i fjol över av Flens kommun och IP
Only. Nu har man kommit långt med bygget
och merparten av hushållen har redan fått
sina fiberkabel framdragna och bredbandsmodem installerade i sina hus.

Hälleforsnäs Tandhälsovård
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Invigningsfest på Bruksskolan
Den 21 september bjöds elevernas föräldrar för att ta en
titt på de nyrenoverade lokalerna och de nya lekattraktionerna på skolgården.
En del besökarna kände väl igen
skolans olika lokaler, fast på den
tiden de själva hade gått i skola
såg det lite annorlunda ut.
Många av eleverna hade nu fått
egna bärbara datorer att arbeta
med och många av lokalerna
hade fått nya användningsområden.
Men många nya barnfamiljer
har flyttat till Hälleforsnäs och
invigningen med öppet hus var
föräldrarnas första möjlighet att
få en lite bättre inblick på hur
skolan ser ut på insidan.
För att få bättre värme, ventilation och el i skollokalerna påbörjades
en
omfattande
renovering under sommaren
2016. Under renoveringen, som
tog över ett år, har eleverna fått
gå i skola i tillfälliga klassrum
men byggarbetet har för övrigt
inte stört skolarbetet speciellt
mycket. Den värsta störningen
var avsaknaden av värme under
denna höst. Den befintliga pelletsanläggningen hade demonterats
innan
den
nya
bergvärmeanläggningen var
driftklar.
Skolan
behövde
stängas under ett par dagar
i
oktober när vädret blev kallare.
Det var helt enkelt för kallt att
vistas i klassrummen.
jarmo HaaPamäki

Nya roliga lekattraktioner. Barn i olika åldrar uppskattar de nya lekattraktionerna på skolgården.
Foto:
jarmo HaaPamäki

vita villan. Den äldsta skolbyggnaden i området, ”Gamla skolan” inrymmer numera bland annat musikundervisningen
och skolsköterskan. Några av besökarna hade haft textilslöjd
här, de äldre besökarna kände igen rummet som skolans
gympasal. Skolan uppfördes 1871 av brukspatronen Celsing.

Våra livsviktiga tidningsbud
Att dela ut denna tidning till nästan
1 800 hushåll utan våra frivilliga tidningsbud skulle vara ohållbart. Tidningen delas ut med ideella krafter,
ingen av oss tar betalt för vårt arbete.
Det skulle inte gå runt annars.
Jag vill ge ett stort eloge till alla dessa
fantastiska tidningsutdelare: Anders
Hammarqvist, Guido Stiković, Magnus
Wirström, Hasse Ericson, Anita Lundin,
Inger Jynfors, Eva Lundin, Christer
Arnrup, Guhn Andersson, Siw Persson,
Stig Nygren och Leif Strand. Ni gör ett
lysande jobb!

Våra tidningsbud får ibland hinder
och kan inte hjälpa till just då när tidningen ska delas ut. Därför skulle vi behöva hjälp, först och främst i centrala
Hälleforsnäs med många hyreshus. Vi
skulle behöva hjälp av åtminstone en
person till.
Tidigare gavs det ut tio Hälleforsnäs
Allehanda per år. Nästa år planerar jag
ge ut fyra nummer som ges ut ungefär
var tredje månad.
Kan du hjälpa till? Ta kontakt via epost eller telefon (se inforutan på s. 6).
Tack på förhand!

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

tummen upp.
Bruksskolans
rektor Carolina
Eriksson (till
vänster) är nöjd
med förbättringarna som gjorts.
Skolpersonalen
minglade under
invigningskvällen
med besökarna.

många av våra tidningsbud delar ut
sina tidningar till
fots. Det krävs
inget körkort eller
cykel för att kunna
hjälpa till.

jarmo HaaPamäki
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Det hände för 10 år sedan...
När Hälleforsnäs Allehanda
nummer 66 publicerades den
26 november 2007 var ett 20tal nya företag på väg in på
Bruket i kölvatten av Lager
157 (som skulle öppna sin
4 500 kvadratmeter stora
butik på Bruket under hösten) . Enligt Ragnar Boman,
ordförande i Stiftelsen Hälleforsnäs
Bruksfastigheter,
fanns stora, betydande butikskedjor bland dem som
ville öppna butik i Hälleforsnäs.
I efterhand vet vi att flödet
av nya företag i Hälleforsnäs
uteblev. Det handlade till
stor del om otur, en internationell finanskris slog till och
många planerade nyetableringar fick skrotas. Tio år senare lider vi fortfarande av
detta. Bruket blev aldrig det
shoppingcenter som det
kunde ha blivit, om inte lågkonjunkturen hade slagit till.
Det kan vara för sent nu,
många nya shoppingcenter

har byggts och utökats efter
2007 och även Lager 157
etablerats på flera nya orter.
I samma tidning skrev vi
även om ”staketdräparen”
som hade kört sönder Victor
Horleys staket med sin bil
och parkerat uppochner i
hans trädgård. Hälleforsnäs
Gymnastikförening firade 75
år, Dansgruppen Partystylerz kom på andra plats i
disco-EM. Thore Gustavsson
skrev om sin tid som Brukets
svarvarlärling på 1950-talet.
I nummer 67 (28/1 2018)
intervjuade vi Gun Borg som
skapar textilkonst hemma i
sin villa på Östmarksvägen
och säljer dem via sitt företag
”Pontus i väst”. Vi rapporterade också att 16-åriga dansaren Sofia Räisänen kom på
andraplats i hiphop-SM. om
trafiksituationen i Hälleforsnäs och att Fredriksbergs fritidsgård än så länge fick
finnas kvar.
jarmo HaaPamäki

Svarvarlärling. För tio år sedan publicerade vi denna bild från 1953,
Lennart Pettersson undervisar svarvarlärlingen thore Gustavsson.
FotokäLLa: BrukEtS PErSoNaLtiDNiNG ”järNStäNk”
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Thores gamla Hälleforsnäs
Thore Gustavsson, född 1936,
har även tidigare skildrat
sina barn- och ungdomsminnen i Hälleforsnäs i vår tidning. Han flyttade från orten
1963, efter att ha gått på Brukets yrkesskola och arbetat
på verktygsavdelningen i
nästan tolv år.
Han tog en paus när han i
stället skulle skriva berättelsen till sin bok ”Bruket kallar!” som publicerades 2013.
Nu har han återigen börjat
skriva korta berättelser för
publicering i Hälleforsnäs
Allehanda., vilket vi gläds åt.
Via Thore Gustafssons berättelser får man uppleva hur det var
att växa upp i Hälleforsnäs på
1940- och 1950-talet. Han berättar målande om sitt liv i Hälleforsnäs, så som han själv
upplevt det. Han har en enkel

thore Gustafsson, här fotograferad
på Bruksmarknaden 2013, där har
signerade sin nyutgivna bok med berättelser från Hälleforsnäs.
och rak berättarstil, läsaren kan
enkelt få en bild av hur livet var
i det lilla brukssamhället Hälleforsnäs runt mitten av förra seklet.
jarmo HaaPamäki

tvättstugan vid Dammvägen. Den lilla tvättstugan vid dammluckorna revs
förra året. thore berättar hur det förr fanns ett antal tvättstugor och
tvättbryggor i Hälleforsnäs. (se nästa sida).
Foto: tHorE GuStavSSoN

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

Vi stod för korvförsäljningen på Vallen
Jag och min arbetskamrat Sören fick ansvar för korvförsäljningen
vid bandymatcherna. Alla Hälleforsnäsbor ställde upp på något
vis för bandyn. Det var ismakare, biljettförsäljare, ordningsvakter
och parkeringsvakter, speaker, kaffe och godisförsäljare och så vi
med korvförsäljning.
Tidig förmiddag på matchdagarna var vi på plats vid korvkiosken som var placerad på planen framför klubbhuset. Mycket skulle
ordnas innan vi kunde starta försäljningen. Det skulle öppnas
korvburkar och skäras korvbröd. Korvkitteln skulle fyllas med vatten och sättas på spritköket för uppvärmning, lagerblad och pepparkorn skulle läggas i. Vi hade också ett extra spritkök för
förvärmning av korvburkarna annars tog det för lång tid när man
fyllde på korv.
Men det fanns också uppbackning från klubbhuset om det fattades något. Sen tog vi på oss de vita rockarna ställde fram senap
och ketchup och växelkassan och den första korvburken med 40
korvar kunde tömmas i det varma kittelvattnet. Efter en stund
kunde vi öppna luckan och försäljningen kunde börja. Då var klockan 11.30 och matchen började inte förrän 13.15 men redan var det
kö till korvkiosken.
Så var försäljningen igång, en av oss tog betalt och en serverade
korv och så byttes vi. Så där höll det på, vi hade kunder hela tiden
och mer och mer folk kom det till vallen. När det närmades matchstart och lagen presenterades så skallade hejaropen i denna jättegryta av publik. Under matcherna var hela samhället ödelagt inte
en människa ute bara parkerade bilar och bussar syntes. Det kunde
vara upp till 7000 personer på matcherna.
Så blåste domaren till spel och matchen var igång. Direkt fick vi
lite lugnare så en av oss kunde gå ut och titta lite. Men bara efter
en kvart var det full kö igen. Så fortsatte matchen fram till halvtid
då det blev dubbla rader i kön alla skulle köpa och vi han knappt
värma upp korven. Sen när matchen började igen blev det lite
lugnt, alla ville ju se matchen.
Försäljningen av korv fortsatte fram till klockan fyra och då hade
matchen slutat för länge sen men det fanns alltid eftersläntrare som
ville köpa korv. Rekordet var 1600 korvar på en match det blev 40
burkar som vi måste öppna. Belöningen vi fick var en supporterresa till en bortamatch och en burk korv samt inbjudan till HIF-festen när serien var slut. Men det bästa var nog känslan att vara på
vallen och heja på Brukets blå.
tHorE GuStavSSoN

Tvättstugor och tvättbryggor
Vilket arbete kvinnorna vid bruket hade vid tvättstugorna och
bryggorna! Alla dessa arbetskläder som skulle tvättas rena från
olja och sot.
Jag kommer ihåg hur det gick till vid Brukssjön på våren i Marionstorp när mamma skulle tvätta. Bykgrytan sattes på plats,
pappa fick hugga bykved och bära ner till sjön. Man hade samlat
på sig en massa smutstvätt under vintern som nu skulle tvättas.
Dan före lade man tvätten i blöt i den trebenta bykgrytan av gjut-
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• Lång erfarenhet
i byggbranschen
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• Innehar F-skattsedel

järn och tillsatte lutpulver. Nästa dag började man tidigt med att
tända eld under grytan och sen skulle elden hållas vid liv nästan
hela dagen. Kläderna fick sjuda i grytan och mamma rörde om
med klappträ då och då. Sen tog man ner kläderna till bryggan och
blåkläderna skurades med såpa på bryggan, klappades flera
gånger och sen sköljdes i sjön vreds ur och sköljdes en sista gång
innan det var dags för nästa omgång tvätt. Under tiden kunde man
hänga den första tvätten. Och så fanns det tid för en kopp kaffe och
smörgås för man hade inte tid att gå hem och laga mat och så skulle
elden passas. Jag som liten parvel 4–7 år fanns förstås med och fick
väl sysselsätta mig så gått jag kunde. Den tidigare generationen
hade sin tvättbrygga ut på udden ovanför Marionstorp. Där fanns
också ett bra ställe att torka tvätten när vinden låg.
Ner i samhället fanns det flera tvättstugor och tvättbryggor. Mitt
emot Bruksskolan vid Jordanstorp ner evid ån fanns en timrad
tvättstuga som nyttjades av de boende i Blåsut och Väderhatten
där det var mer välordnat med en stor inmurad bykgryta, mangel
och torkvind. Där kunde också kvinnorna hjälpas åt. Här fick man
skölja i ån och vid den tiden på 30-talet var det rent vatten i ån.
Här kunde man fånga kräftor och bada ända fram till att Skolbacken började släppa ut sitt avlopp i ån då var det slut på badandet.
Min bror berättade när han var under ett år och mamma skulle
tvätta där (vi bodde i Blåsut då) då satte mamma brorsan i backen
ner till tvättstugan. Han kunde ju inte gå så han blev sittande där.
Det blev barnvakten.
En tvättbrygga fanns nedanför Anneberg vid ån. En tvättbrygga
vid Hjärpstugan fanns också. Jag skulle också tro att det fanns en
tvättbrygga vid Kvarnhem också. Två tvättstugor är kvar att berätta om, först den som fanns vid nedre änden av Brukssjön vid
dammen, en modern tvättstuga med stenmangel och närhet till
tvättbrygga. Och sen den sista som fanns i en timrad stuga alldeles
vid Förrådet inom brukets område. Stugan hade en lägenhet i ena
änden och i den andra änden fanns alltså en tvättstuga.
Man tvättade också vintertid vid ån där det var strömmande vatten annars högg man upp en vak så man kunde skölja tvätten.
Kvinnorna blev både genomvåta och frusna. Ett problem var också
när röken slog ner från brukets skorstenar då fick man i värsta fall
tvätta om. Och när det var riktigt kallt och lakanen blev som stela
flak då måste man ta in dem för att tina upp annars kunde de brytas sönder.
Men det skulle bli bättre. En andelstvätt bildades och en modern
tvättinrättning byggdes av bruket och förlades mellan FN (Förenta
Nationerna, bostadsområdet vid Torsbovägen med många olika
nationaliteter, av många även kallad Tattarbacken) och gamla bastun (bakom Stora Värdshuset). Det var socialdemokratiska kvinnoklubben som tryckte på. Det var inte svårt att få gehör från
Bruket, man ville ju att kvinnorna skulle arbeta i bruket i stället för
att slita med tvätten. Föreståndare för tvätten var Helga Wiman
och pannskötare var Oscar Rydvall.
tHorE GuStavSSoN

God jul och gott nytt år!

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.
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Inskickat

Sökes: ledare till barngympa 4–6 år

Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom
tidningens utdelningsområde. Ni får gärna skicka in texter för publicering i Hälleforsnäs Allehanda, insändare eller informativa texter i
artikelform. Skriv alltid under texterna med ditt namn. Vi publicerar
inte texter anonyma avsändare. 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: lördag 17/2 2018.

Det är inte för sent att ändra sig om högstadiet
Jag läste i Hälleforsnäs Allehanda Nr 154 om att kommunen försöker att få företag/affärer till Bruksområdet. Det låter ju väldigt bra.
Det hade varit lättare att ”få fart på” Hälleforsnäs om man inte hade
flyttat högstadiet till Flen.
Som det är nu så är det ju svårare att få barnfamiljer till Hälleforsnäs, och med det få större underlag för affärer. Det hämmar hela
orten. Men det är väl inte för sent att ”göra om, och göra rätt”. Det
är ingen skam för dem att säga att de gjorde fel när de lade ner högstadiet i Hälleforsnäs. Eller väntar de på att elevunderlaget i mellanstadiet också ska krympa, så de kan lägga ner även det.
Flyttar det inga barnfamiljer till orten, är risken stor att det blir så.
SvEN BLomBErG

Gymnastikföreningens promenadgrupp, höstvandringen
De längre vandringar, som vi gör varje vår och höst är efterlängtade
av vår promenadgrupp. Lördagen den 14 oktober var det så dags
för vår årliga höstvandring. Vi var ett tiotal personer som åkte till
Bäckåsen med bil för att ta oss an sträckan Bäckåsen–Hälleforsnäs
på Sörmlandsleden.
Den 16 kilometer långa sträckan är en av de längre sträckorna på
vandringsleden, vi räknade med minst sex timmars spatsertur.
Vi vandrade genom naturreservatet Rosmossens fantastiska natur,
det kändes som att vara mitt ute i vildmarken. Vid sjön Hällaren
finns en rastplats där vi tog vår första fika, som smakade gott efter
en dryg timmas vandring!
Vid passerade sjöarna Stora Gyringen och Pilate. Etappen bjuder
på storslagen natur. Vid vägen mellan Hälleforsnäs och Hållsta tog
vi en efterlängtad paus. Vi hade fyra kilometer kvar att gå. Efter att
ha vandrat i några timmar så tystnade pratet och skratten, fler och
fler gick tysta och fokuserade på att ta sig fram. Krämporna började
kännas, benen blev stumma, någon hade fått skavsår och började
bli trött i rygg och axlar.
Etappen slutar vid Västgötagårdarna. Vi promenerade vidare,
följde grusvägen upp mot järnvägsstationen där vi nådde vårt slutmål på fem timmar.
Trötta, stolta, glada, upprymda gick var och en hem till sig.
Eva LuNDiN

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 24 februari 2018.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 17 februari 2018.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Nu är det dags för andra att 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 men man behöver 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

Mellösa Ryttarklubb, MeRK-cup
17 ryttare kom till start den 7 oktober vid MeRK-cup/Hoppning juniorer, omgång 2. Vi fick se många fina ritter och några avåkningar
men det gick bra för alla så när som något blåmärke som minne.
Första platsen delades av Maya Bergström på Sunnie och Elin
Törnkvist på Knutte. På andra plats kom Tuva Brolin Näslund på
Prinsen, tredje platsen delades av Alice Magnusson på Patzy och
Frida Zazis på Prinsen. Fjärde platsen knep Maja Gustafsson på
Sunnie och femte platsen tog Nora Ridehag på Bingo. Övriga ryttare placerade sig på sjätte plats.
Totalt har 26 ryttare deltagit i någon eller båda deltävlingarna. 14
av dessa har deltagit vid båda omgångarna och därmed deltagit i
MeRK-cupen.
I den totala MeRK-cupen segrade Maya Bergström med 24 poäng
vilket är full pott. Andra platsen tog Alice Magnusson på 18 poäng
och tredje platsen gick till Frida Zazis på 16 poäng. Alla dessa tre
ryttare kommer att tilldelas medalj och pris på årsmötet i februari.
Stort tack till alla funktionärer, domare och publik för detta MeRK
cup-år!
marGarEtHa maNNFELDt

Mellösa Ryttarklubb, klubbmästerskap
Lördagen den 4 november var det dags för klubbmästerskap vid stall
Lindsberg. 19 juniorer kom till start i hoppning. De fem placerade
ryttarna var alla felfria i omhoppningen så det blev tiden som fick
avgöra. Segrade gjorde Felicia Kohlström på Cloetta på tiden 23,21,
tätt följd av tvåan Alicia Holmén på Pretty Lane med tiden 23,63.
Tredje platsen tog Alice Säfström på Kaisa Cavat med tiden 24,79.
Fjärde platsen knep Louise Egrér på My Precious med tiden 30,47
och femte platsen gick till Nora Ridehag på Cadfach Eye of the Storm
med tiden 39,23. Domare i hoppningen var Sandra Andersson.
Elva juniorer kom till start i dagens dressyr som dömdes av Anneli
Swärdh. Även här segrade Felicia Kohlström men nu på Bany med
procenten 70,18. Andra platsen gick till Moa Nygren på Melody på
68,93 och tredje platsen tog Amanda Andersson Åkerberg på Flying
in the sky på 68,21.
Mellösa Ryttarklubb tackar härmed för detta hästår och välkomnar
er alla tillbaka till häståret 2018.
marGarEtHa maNNFELDt

Friskvård i Hälleforsnäs
Sedan drygt tio år tillbaka träffas ett gäng morgonpigga Hälleforsnäsbor för att några gånger i veckan tillsammans ta en morgonpromenad. Vi går den vackra promenadslingan utmed Brukssjön, över
spängerna och på delar av Sörmlandsleden. Vi avslutar promenaden i OK Tjärnens lokal där vi dricker kaffe.
Vi brukar vara mellan tio och femton personer. Bland oss finns
personer med olika sorters bakgrund så diskussionerna blir livliga,
vi pratar om allt mellan himmel och jord.
Innan vi lämnar varandra har själen fått sitt genom den vackra naturen och dessutom har vi fått såväl motion som social gemenskap.

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

aNNika aNDErSSoN

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 januari 2018

fre 24/11 Höstmusikquiz med Anne & Janne, musiktävling runt tio
låtar, Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 19.30 (servering
fr kl 18) Tel. 0735-99 76 92, hemsida www.teaterklamman.se
lör 25/11 Konsert ”Bluegrassjam”, musiker från hela regionen
jammar tillsammans, Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa
kl 19.30 (servering från kl 18). Tel. 0735-99 76 92, hemsida
www.teaterklamman.se
ons 29/11 Sopplunch på Mellösa församlingshem, onsdagar kl
12–13 t.o.m. 13/12. Anmälan görs senast på måndag till Birgitta
Andersson 0703-20 64 23
ons 29/11 PRO höstmöte med filmvisning på Hälleforsnäs Folkets
hus kl 13.30–16. Kontakt: Jan Fägerstad 0730-76 1935
lör 2/12 Konstutställning ”Amatörsalong” Konstgalleriet Hälleforsnäs, Bruket, vernissage kl 10–14
oppet fredag
Utställningen pågår till och med 28/1. Galleriet har ̈
11-17, lördag-söndag 10-14. Galleriet delar lokal på Bruket med
Bruksmuseum Hälleforsnäs som har samma öppettider.

Arr: PRO Hälleforsnäs-Mellösa, anmälan till Jan Fägerstad
tel. 0730-76 19 35
fre 15/12 Höstmusikquiz med Anne & Janne, musiktävling runt tio
låtar, Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 19.30 (servering fr
kl 18) Tel. 0735-99 76 92, hemsida www.teaterklamman.se
lör 16/12 De vackraste julsånger på finska, Kyrkans Hus Hnäs kl 15
Kaffeservering.
sön 17/12 Film ”Trollvinter I Mumindalen”, Bio Facklan,
Hälleforsnäs Folkets hus kl 15.30
sön 17/12 Film ”Star Wars - The Last Jedi”, Bio Facklan,
Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
sön 17/12 Julkonsert i Mellösa Kyrka kl 18
Kyrkokören, ungdomskören, instrumentalister.
sön 24/12 Samling vid krubban Mellösa kyrka kl 11–12
Pyttekören, barnkören, ungdomskören.
sön 24/12 Julnattsmässa Hälleforsnäs kyrka med sånggrupp kl 23
mån 26/12 Julotta Mellösa kyrka med kyrkokören kl 7–8
sön 31/12 Musik Nyårskonsert Mellösa Kyrka, Tema: Allsång på Vischan. Inträde 100kr. Kl.12.30, insläpp från kl.12.00.
lör 6/1 Julfest i Mellösagården med dans kring granen och tomtebesök kl 15

lör 2/12 Julmarknad i Mellösa by kl 13–16
Hålltider: kl 14 sjunger pytt- och barnkören i Mellösa Kyrka och
kl 15 sjunger ungdomskören från Lugnets balkong.

tis 14/1 Julgransplundring Dans kring granen med Malmabygdens
spelmanslag. Tomten kommer. Servering. Barn gratis, inträde för
vuxna. Hälleforsnäs Folkets hus kl 14

lör 2/12 Konsert Double inn (irländsk musik), Teater Klämman,
Fridals gård, Mellösa kl 19.30 (servering från kl 18). Tel. 073599 76 92, hemsida www.teaterklamman.se

sön 28/1 Stormöte Ortsutveckling Mellösa, Mellösagården kl 14
Beslut om bildandet av bygderåd i Mellösa (se artikel på s. 1)

sön 3/12 Film ”Mordet På Orientexpressen”, Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
ons 6/12 De vackraste julsångerna Mellösa kyrka kl 18.30–19.30
fre 8/12 Höstmusikquiz med Anne & Janne, musiktävling runt tio
låtar, Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 19.30 (servering
fr kl 18) Tel. 0735-99 76 92, hemsida www.teaterklamman.se
lör 9/12 Julmarknad på Folkets hus Hälleforsnäs kl 10–14
med lotteri, servering, hantverksknallar, utställning med ”Färgklickarna”, ponnyridning, häst och vagn. Bruksvävarna och snickerigruppen håller öppet hus.
lör 9/12 Konsert Mikael Ramel och Mats Öberg, Teater Klämman,
Fridals gård, Mellösa kl 19.30 (servering fr kl 18)
Tel. 0735-99 76 92, hemsida www.teaterklamman.se
sön 10/12 Film ”Solsidan”, Bio Facklan, Hnäs Folkets hus kl 18
sön 10/12 Luciakonsert med pyttekörer, barnkörer och ungdomskören i Mellösa kyrka kl 18
ons 13/11 Luciafest med Lucia från småskolan och "Speldosan"
från Oxelösund, servering, Hälleforsnäs Folkets hus kl 13.30–16

Gymnastikföreningens program under höstterminen i 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 innebandy
Info per e-post: halleforsnasgf@post.gymnastik.se
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under hösten
(t.o.m. 13/12) Kyrkans hus Hälleforsnäs: onsdagar kl 9–11
Klapp & Klang, musik och sång för barn 0–5 år, 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 åk 3–6
PRO Hälleforsnäs-Mellösa friskvårdsprogram:
mån 27/11—29/1 Gymnastik i Gjutarens matsal kl 10–11
Kontaktperson: Anita Andersson 0708-54 04 29
tis 28/11—30/1 Qi-gong, källarlokalen på Kärrgatan 3 kl 10–11
Kontaktperson: Kerstin Johansson 0706-89 78 11

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
Du kan läsa äldre nummer av tidningen på vår hemsida halleforsnasallehanda.se.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket,
Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

hälsar Ove, Anna, Johanna, Jonas, Pernilla, Emma, Anna Louise

