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Gunnar blev årets Sörmlandskonstnär
Hans meritlista är lång,
med olika utställningar
och uppdrag inom varierande konstformer över
hela landet och olika delar
av världen. Nu har han
fått en ny utmärkelse, han
har blivit utsedd till årets
Sörmlandskonstnär.
Senast vi skrev en större artikel om konstnären Gunnar
Carl Nilsson var nog när han
tillsammans med andra
konstnärer blev vräkta från
sina hem på Hälleforsnäs
Bruk. Som tur var, valde
konstnärerna att stanna kvar
på orten trots den omilda behandlingen från kommunens sida. Numera bor
Gunnar, tillsammans med
sin sambo, i en villa i centrala Hälleforsnäs.
— Det är en ära att bli utsedd till Årets Sörmlandskonstnär. Vad det kommer
att innebära i praktiken är
svårt att säga, men all uppmärksamhet är ju bra. Förhoppningsvis
kan
det
resultera i fler uppdrag,
säger Gunnar.
Det att svårt att enbart leva
på sin konst. Inkomsterna är
osäkra och kommer oregelbundet. Gunnar har under
många år haft ett mer

”hederligt” arbete vid sidan
av sitt skapande. Efter att ha
under flera års tid pendlat
till Järna där han arbetat på
ett konstbetonggjuteri har
han numera ett dagjobb på
Terrazzo-Teknik AB i Flen
som tillverkar olika föremål
av konststen.
Alla årets Sörmlandskonstnärer har haft en större utställning i Konstfrämjandets
lokaler på Verkstadsgatan i
Eskilstuna. Gunnar ställer ut
sina konstverk där under
tiden 17/3—12/4 2018.
Han är uppmärksammad
för sina kolossala verk, flera
meter höga järnskulpturer.
— Jag har ännu inte bestämt vilka konstverk jag
kommer att välja till utställningen. Det skulle vara roligt att ta dit något riktigt
stort, men jag vet inte om det
praktiskt går att genomföra.
Kristina Eriksson, ordförande i Konstfrämjandet i
Sörmland, tände på idéen.
— Vi kanske kan söka ett
tillstånd att ställa ut ett riktigt stort verk utanför lokalen, menar hon.
Ni kan se bilder och läsa
mer om Gunnars karriär
som konstnär på hans hemsida gunnarcarl.se.
Jarmo Haapamäki

Gunnar Carl Nilsson är internationellt erkänd konstnär som arbetar med material
som järn, is, eld, snö och betong.
Foto: Jarmo Haapamäki

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

Två nya tidningsbud i
Hälleforsnäs
Efterlysning av fler frivilliga
som kan hjälpa med utdelningen av Hälleforsnäs Allehanda gav frukt. Två personer
hörde av sig och berättade att de
kan hjälpa till med utdelningen
i Hälleforsnäs.
Vi välkomnar Håkan Forselius och
Elisabeth Ekholm i gänget som
möjliggör utgivningen av denna
tidning! Ju fler vi är, desto mindre
jobb blir det för var och en när
nästan 1800 tidningar ska delas ut.
I förra numret tackade vi alla
våra frivilliga utdelare. Olyckligtvis föll ett namn bort, det var naturligtvis inte meningen. Helena
Ericson, du förtjänar också ett stort
tack för all din hjälp med utdelningen av tidningen! ☺
För närvarande är vi ett dussintal
personer som delar ut tidningar i
brevlådor i centrala Hälleforsnäs,
Mellösa, Granhed och ute på
landsbygden runtomkring oss.
Tryckningen betalas med inkomster från betalda annonser.
Ingen av oss tar lön för arbetet
med tidningen.

Vi kan inte bli för många. Hör av dig
om du vill få lite motion och vill hjälpa
till med utdelningen. För närvarande
ges tidningen ut en gång per kvartal.

Barbro Sköldebrand har avlidit
Grundaren av Hälleforsnäs
Allehanda, Barbro Sköldebrand, har avlidit.
Barbro Sköldebrand avled i början av december 2017 efter en
kort tids sjukdom. Vid sin bortgång var hon 77 år och bosatt i
Leksand. Barbro bodde i Hälleforsnäs under åren 1987—2008
och var grundare och aktiv i
bland annat tidningen Hälleforsnäs Allehanda, Kolhusteatern,
Gjuterimuseet
och
Hälleforsnäs Bruksmarknad.
Barbro var också aktiv i kommunalpolitiken som bland
annat förtroendevald revisor i
Flens kommun. Hon var även
under många år engagerad i
Hälleforsnäs Socialdemokratiska förening.
Barbro Sköldebrand gav ut
det första numret av Hälleforsnäs Allehanda den 27 mars 2001.
Idén till tidningen kom från
Leksand och lokaltidningen
Leksandsbladet, som Barbro var
så förtjust i att hon ville starta en
liknande tidning i Hälleforsnäs.
Från början trycktes Hälleforsnäs Allehanda på Flens kommuns reprocentral. Efter att den
lades ner skaffade Barbro en stor
kopiator och kopierade tidningen själv hemma. Distributionen skötte hon genom att placera
en tjock bunt med tidningar i vår
Konsumbutik där ortsborna fick
hämta varsin tidning.
I mars 2007 lämnade Barbro
över tidningen som hon hade
skapat till en ny utgivare.
— Jag gav bort Hälleforsnäs
Allehanda för det kändes som
jag hade tömt mig. Tidningen
blev allt tunnare, den behövde

Barbro Sköldebrand avled den 2 december 2017 i en ålder av
77 år. Hon sörjs närmast av barn med familjer.
Foto: aNderS erlaNder

nya tag, berättade Barbro i
en intervju som publicerades i Hälleforsnäs Allehanda #70 den 28 april 2008.
Det var en avskedsintervju,
Barbro skulle flytta isär från
sin dåvarande man Ragnar
Boman och flyttade från
Hälleforsnäs till Stockholm
där två av hennes barn
bodde.
För lite drygt ett år sedan
kontaktade vi Barbro och
skrev en liten uppdatering
om vad hon numera höll på
med.
Hon bodde inte längre i
Stockholm utan hade efter
cirka ett år i huvudstaden
flyttat till Leksand, hennes
mors hemtrakter.
— Det var för dyrt att bo i

Stockholm, berättade hon
för Hälleforsnäs Allehanda.
Barbro hade slagit ner på
tempot. Hon var inte längre
engagerad i några föreningar eller i kulturlivet,
som hon gjorde under sin
tid i Hälleforsnäs.
— Jag är alltså 76 år och då
gör man inte så mycket. Jag
har mina två hundar som
jag går ut med, pratar med
folk ute på gatan och tar
hand om mitt hus. Det räcker för mig, berättade hon i
sitt sista intervju.
Vi Hälleforsnäsbor har att
tacka Barbro Sköldebrand
för hennes engagemang och
initiativkraft inom kulturlivet i Hälleforsnäs.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Vi tar em ot nya pa tie nte r.

Friskvårdsmassage380:–

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

Ragnar skrev om Brukets historia
Man kan läsa rubriken på
olika sätt. Förutom att Ragnar
Boman på olika sätt påverkade utvecklingen på Bruket
under tiden han bodde i
Hälleforsnäs har han även
skrivit en omfattande bok om
Bruket och dess chefer.
För mig var boken en stor överraskning. Inte bara att Ragnar
hade skrivit en sådan bok, även
att den var så komplett!
Här måste jag avslöja att jag
ännu inte har läst hela boken,
som jag fick häromdagen. ”Spår
av ett bruk, AB Järnförädling i
Hälleforsnäs och dess chefer
under 1900-talet” heter den. Den
har nästan 700 sidor och jag vill
(eller kan) inte snabbläsa den,
utan vill hellre suga i mig innehållet en sektion i taget.
Och njuta lite. Den är så bra.
Jag förstår att jag inte visste
värst mycket om Ragnar Boman,
denna ganska anspråkslös man
som arbetade i kulisserna utan
att göra mycket väsen av sig
själv. I början av boken nämner
han sin bakgrund som journalist,
vilket jag inte hade en aning om.
Att Ragnar har jobbat som journalist märks när man läser
boken. Den är inte tungläst som
många andra historiska böcker,
med massor av fakta uppradade
efter varandra. Nej, Ragnars bok
känns mer som en mycket omfattande men välskriven tidningsartikel, luftigt redigerad och
relativt lättläst, trots alla fakta.
Läsandet underlättas även av
de rikliga illustrationerna och
bilderna. Ragnar har verkligen
grävt i arkiven.
”Boken är tungläst och tyngs
av många fotnoter” skriver Ragnar själv i sitt förord. Jag håller
inte riktigt med.

Inte första boken
Det finns redan böcker skrivna
om Hälleforsnäs och Bruket,
även detta nämner Ragnar i sin
förord. I stället för att försöka
skriva lite om allt i en bok, koncentrerar sig Ragnar i 1900-talet
och tre huvudteman: Järnförädling, dess huvudägare Sten Rudberg och hans son Hans
Rudberg. Den sistnämnde skrev

dåtid. ett flygfoto på aB Järnförädlings anläggning i Hälleforsnäs från 1935, året efter den stora branden. Några av
bildens byggnader finns inte längre, en del andra har byggts efter att bilden togs. Notera den gamla dragningen av
vägen upp på Gjutmästarbacken. Vägen flyttades till höger om vattentornet när smältverket intill kolhuset och
personalhuset, där Jürss mejeri i dag huserar, byggdes i början av 1950-talet.
före sin död 1979 boken ”Ett haveri” om sin tid som chef på
Järnförädling.
Ragnar har hämtat bitar av information även från Jouko Pajulampis och Henry Barks böcker,
men han har även lagt ner ofantligt mycket tid och möda för att
hitta ny information från bland
annat Gjuterimuseums arkiv,
Bolagsverket, Riksarkivet och
Wallenbergarkivet. Det tog Ragnar flera år att få fram och sammanställa all information.
Det visade sig att tanken att
skriva en bok om järnbruket i
Hälleforsnäs väcktes redan på
1970-talet hos Ragnar, långt
innan han hade flyttat till orten.

Träffade Rudberg 1973
Ragnar Boman och hans dåvarande fru Barbro Sköldebrand
flyttade till Hälleforsnäs 1987,
men det var inte Ragnars första
kontakt med Bruket i Hälleforsnäs. Redan 1973, då nyexaminerad från Handelshögskolan,
besökte Ragnar som ekonomisk
journalist på Dagens Nyheter
järnbruket i Hälleforsnäs och
träffade Hans Rudberg i disponentvillan Stora huset. Föga
visste han att han 15 år senare
skulle äga huset och bo där i ett
kvarts sekel.
1974 köpte Ragnar till och med
aktier i släkten Rudbergs bolag
Six, majoritetsägaren i Järnför-

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

ädling. Året efter ville Beijerinvest köpa alla aktierna i Järnförädling och köpte då även
Ragnars aktier i Six. I efterhand
vet vi att Beijerinvests satsningar i Hälleforsnäs inte gick
så bra som man hade hoppats.

Mångårig process
Tanken att skriva en bok om
järnbruket i Hälleforsnäs väcktes hos Ragnar Boman redan på
1970-talet. Han berättar att han
följde företagets öden med intresse och viss sorg. Han hade
dock ingen personlig kontakt
med orten innan han tillsammans med sin fru Barbro köpte
Stora huset 1987.
”Det var en lustig slump att
det blev just det hus där Hans
Rudberg och hans familj – och
före dem Greta och Sten
Rudberg – hade bott” skriver

Ragnar i sin bok.
Alla chefer, tjänstemän och
chefsfruarna som var viktiga
för Bruket och Järnförädling på
modern tid får sin plats i boken.
Pionjärerna som Blume, Edström och Henrik Celsing och
senare gestalter som Hans Rudberg och Anders Wall skildras
levande med bland annat utdrag från korrespondens och
deras levnadsöden. Ragnar har
lagt stor möda på att ge en så
komplett bild på personerna
och händelserna som möjligt.
Boken finns att köpa bland
annat på Hälleforsnäs Gjuterimuseum och från Internetbokhandlarna Adlibris och Bokus.
Den finns att låna på biblioteken i Hälleforsnäs och Flen.
Jarmo Haapamäki

Nutid. Gropen som blev kvar efter rivningen av gjuteriet bildade perfekta
nya pulkabackar för ortens barn. Bilden tog när Bruksskolans yngsta elever
Foto: Jarmo Haapamäki
hade utedag den 9 februari.
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Det hände för 10 år sedan...

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.

till vänster rektorn
Simonsson, som gick
i pension för tio år
sedan, illustrerad av
matts mattsson.

För tio år sedan rådde det ett
slags eufori i Hälleforsnäs efter
att man hade kommit ut med
att outletbutiken Lager 157
skulle etablera på orten. I vanlig ordning tyckte en del ortsbor att ”det går aldrig” och ”det
kommer säkert att gå åt helvete
förr eller senare”, men för de
flesta av oss gav beskedet ny
energi och framtidstro.
Alla blickar vändes plötsligt
mot Hälleforsnäs. Bruksområdet spåddes att bli en ny köpturistmagnet i Sörmland. Vägar
och gator skulle förbättras,
skrotbilar och annat skräp
skulle städas undan och ägare
till nedgångna fastigheter fick
uppmaningen att måla om eller
på annat sätt snygga till sin fastighet. Bland annat vattentornet, som då ägdes av Flens
kommun, fick underkänt och
ägaren, kommun, ombads att
måla om tornet.
Detta har förvisso inte gjorts.
Nu, tio år senare, står vattentornet fortfarande och förfaller och
har inte blivit målad.
För tio år sedan invigdes Bandymuseet, en stående utställning om ortens bandyhistoria i
Hälleforsnäs Gjuterimuseum.
Många ortens bandylegender
närvarade vid invigningen av
bandymuseet i mars 2008.

Thores gamla Hälleforsnäs

Tidningen fick ett brev av en
ung kvinna i Peru som hade
gått i grundskola i Hälleforsnäs. Det visade sig att Hälleforsnäs Allehanda, tack vare sin
Internetupplaga, har läsare inte
bara i hela Sverige utan hela
världen. Vi skrev om kvinnan i
Peru och om hennes vistelse
här i Hälleforsnäs Allehanda
nummer 68 (25/2 2008).
I samma nummer skrev vi om
Banverkets planer att riva vår
gamla järnvägsstation. Då lät
det som att byggnaden skulle
få överleva. Vi intervjuade även
bland annat egenföretagaren,
massören och spaterapeuten
Anna-Karin Andersson, enduroåkaren Tommy Flood och Kaj
Johansson om bussutflykten till
Lager 157 i Gällstad.
Hälleforsnäs Allehanda nummer 69 (31/3 2008) skrev vi om
byggnadsinspektörens inspektionsrunda i Hälleforsnäs, om
invigningen av bandymuseet,
intervjuade Bysmedjans nya
ägare Elisabeth och Erik Eriksson samt Marina Östmark som
lämnade Bysmedjan efter fyra
år. Vi intervjuade även Bruksskolans rektor Ingemar Simonsson, bibliotekarien Katri
Andersson och Olov och Jonas
Hugoh på Hälleforsnäs Sågverk.
Jarmo Haapamäki

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 1950talet. Han berättar målande
om sitt liv i Hälleforsnäs, så
som han själv upplevt det.
Thore har en enkel och rak

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

ett gammalt vykort från 1900-talets första hälft med det Stora/Nya
Värdshuset (till vänster) och lilla/Gamla Värdshuset som motiv. Bruket hade
på sin tid läkarmottagning i det Stora Värdshuset, som vi kan läsa i thore Gustavssons berättelse på följande sida.

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Köbrickor hämtades klockan två

Metall/ABF

Bruket hade en läkarmottagning i Stora Värdshuset med en heltidsanställd sjuksköterska och en kontrakterad provinsialläkare
som kom till fabrikens mottagning på torsdagar var fjortonde dag.
Småskadorna var många, klämskador och brännskador dominerade och dom kunde syster sköta om medan doktorn mera tog
hand om sjukdomsfallen. Den själsliga vården fick man klara av
själv vänner och släkt emellan.
Doktorns mottagningsdag förbereddes noga. Samma dag klockan
14 hängdes köbrickor ut på en tavla i mottagningens väntrum. Brickorna var runda och blanka och numrerade från 1 till 50. Omedelbart kom de första patienterna och hämtade brickor. De som bodde
nära mottagningen och var hemma hade en fördel då de snabbt
kunde hämta en köbricka. Sen kom de som kunde smita ifrån jobbet en stund. Sist kom de som först efter arbetets slut kunde hämta
en bricka. Provinsialläkare Brolin hämtades av bolagsbilen eller
kom i taxi från Flen och när han anlände strax före sex var väntrummet redan fullt. Patienterna togs emot i strikt köordning, behandlades, sjukskrevs och syster fanns hela tiden till hands för
provtagning, omläggning och allmän assistans. Efter tre timmars
oavbrutet arbete var det dags för paus då gick doktorn och syster
över till hennes bostad för kaffe och gräddtårta. Så var det under
flera år. Klockan nio tog de paus under en timme och kopplade av.
De hade alltid mycket att prata om, dels patienternas sjukdomsbild
men och mera privat. Så avverkades de återstående patienterna och
klockan blev 23 innan väntrummet var tömt. Sen återstod några
sjukbesök som skulle göras. Nu anlitades en av samhällets droskor.
Första sjukbesöket gick till en familj där mamman oroligt väntade.
Den yngsta pojken i familjen hade anmälts sjuk med hög feber till
sköterskan. Klockan hann bli halv tolv när droskbilen svängde in
bland hyreshusen där pappan väntade i trappen.
— Godafton, sa doktorn när han skyndade på uppför trappan.
Han var klädd i kostym med överrock och hatt. Hans runda ansikte
avslöjade hans milda sätt men färgen på näsan vittnade om trötthet.
Doktorn nickade åt den oroliga hustrun och började snabbt undersöka pojken. Han lyssnade på hjärta och lungor och upptäckte snart
små röda utslag på kroppen.
— Hur hög var febern sist ni tog? frågade doktorn.
— 40,3 svarade hustrun.
— Ja, det ser ut som han fått mässlingen. Kan vara nog så besvärligt. Ge honom en halv Albyl varannan timme, vädra och byt sängkläder och ge honom ljummet honungsvatten då och då. Så får han
komma till mottagningen när han blir bättre.
Hustrun som förberett med handfat och ren handduk pekarde lite
blygt var doktorn kunde tvätta sig.
— Vad har ni för anställningsnummer? frågade doktorn pappan
och därefter försvann han ner till väntade bilen. Det återstod en
brännskada som skulle ses till och där kanske sjukskrivningen
skulle förlängas.
Återigen var ett par sjukbesök avklarade som ingick i företagets
gratisvård till sina anställda. Det var därför doktorn frågade efter
anställningsnumret.
tHore GuStaVSSoN

Jag hade ett särskilt förhållande till Metallindustriarbetarförbundet,
då jag tidigt blev ordförande i deras ungdomsstyrelse. Syftet var att
vi skulle aktivera den fackliga ungdomen och skola oss i styrelsearbete. Jag var också ledamot i den riktiga Metallstyrelsen och deltog flitigt i möten och studiecirklar. Det blev ofta sena kvällar och
brist på sömn, som jag fick kompensera genom att sova ett par timmar efter jobbet. Jag trivdes med kamrater och verksamheten och
fick en känsla av att man uträttade något positivt. En gång när jag
på kvällen cyklade ner till ett Metallmöte fick jag en sådan härlig
känsla. Jag kommer ihåg att jag skriker rakt ut: ”Jag ska arbeta för
Metall!” En stark ideologisk och solidarisk känsla vällde över mig
och jag blev tårögd. Upplevelsen gjorde att jag formligen flög fram
på cykeln. Jag har senare många gånger tänkt vad teamkänsla och
gemensamma mål kan genomföra. Här utnyttjades varandras kompetenser och intressen till fullo.
På min avdelning där jag jobbade var jag medlemsvärvare. Alla
nyanställda skulle värvas som medlemmar i Metall. Jag fick två kronor för varje ny medlem. De flesta gick med i facket direkt, men en
del fick man besöka flera gånger och argumentera.
Jag fick också genom åren åka på många Metallkurser både i Sverige och utomlands, men den som särskilt etsade sig kvar i mitt
minne är den första Metallkursen vintern 1951 på Brunnsvik i Dalarna. Metalls förbundsordförande Arne Geijer medverkade som
föreläsare. Det var en stor upplevelse för en ung Metallkille att möta
Arne Geijer. Jag minns att han kom i bil och hade pjäxor och stickade raggsockor som gick långt upp på skidbyxorna. Han var en
bestämd man med bestämda åsikter, fantastisk att höra på och inspirerande för oss. Att vistas på Brunnsvik en vecka med närhet till
alla som studerade på folkhögskolan gav mersmak och tankar att
någon gång kunna gå på folkhögskola.
Jag deltog i Metalls aftonbrevskola där jag varje vecka under ett
års tid studerade bokföring, matematik och fackföreningskunskap.
Jag drogs verkligen till dessa träffar, där vi också omsatte kunskaperna till praktiskt fackligt arbete.
Alla möten och sammanträden gjorde att man kände till varenda
lokal i samhället. Ibland blev det mindre behagliga samtal, då man
skulle prata med de medlemmar som resterade avgiften och fick
höra alla möjliga förklaringar. Jag minns också kassörens vånda när
han tyckte att han betalat ut för lite kontantbidrag till en nybliven
änka. Solidariteten var stor till medlemmarna och deras anhöriga.
Jag var också verksam inom ABF, kanske främst som deltagare i
studiecirklar och konferenser, där man förutom den sociala samvaron alltid lärde sig något. En bra form av utbildning där man inte
ställde för höga krav, men istället lockade fram motivationen. Jag
var också chaufför åt ABF-distriktets ordförande när han åkte runt
i Sörmland på studieupptaktsturné. Vi åkte i min Volvo PV444 och
fick många fina pratstunder tillsammans i bilen. Många platser besöktes i alla slags väder, och det gällde att räkna ut tiden för att inte
komma för sent.
När det gäller att passa tider har jag en otrolig självdisciplin, att
inte komma för sent, ej heller komma för tidigt till ett tidsbestämt
möte. Denna egenskap har följt mig genom hela livet.
Turnén avslutades med en jubileumshögtid i en närbelägen stad
med musik och diktläsning av Bo Setterlind, och efteråt middag
med alla hedersgästerna.
— Jag har en chaufför som skall sitta med mig, sa ordföranden.
— Det går inte. Han får inte sitta vid honnörsbordet, löd svaret.
— Då går det inte bra att sitta där för mig heller, svarade ordföranden och tågade ut ur lokalen.
Vi anträdde färden hem och jag kände mig varm inombords.

rt!
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• 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 reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

tHore GuStaVSSoN
Hälleforsnäs Allehanda #156 • 24 februari 2018

5

Inskickat

Kyrkliga evenemang och Kyrkskolans terminsavslutning

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 19/5 2018.

OK Tjärnens orienteringsskolans vårsäsong startar snart
OK Tjärnens orienteringsskola startar vårens verksamhet den 13
mars klockan 18 i klubbhuset ”Tjärnhuset”, Torsbovägen 14. Både
nybörjare och tidigare deltagare är varmt välkomna. Vi kommer
även nu i vår att huvudsakligen bedriva utbildningen/träningen i
en yngre och en äldre grupp, även om aktiviteterna ofta är likartade
för de båda grupperna.
Aktiviteterna i orienteringsskolan utgår så gott som alltid från OK
Tjärnens klubbhus, ”Tjärnhuset”, och därifrån tar vi oss ut i naturen
runt Hälleforsnäs, men någon gång är vi också i Mellösa eller Flodafors. Vårterminen för OL-skolan (OL är en förkortning för orienteringslöpning) kommer att pågå en gång per vecka fram till slutet
av maj. Det mesta av utbildningen/träningen sker utomhus, men
då och då har vi också teoriavsnitt inomhus.
Orienteringsskolan är avgiftsfri, men deltagarna bör av bland
annat försäkringsskäl bli medlemmar i OK Tjärnen. Medlemsavgiften för barn är 75 kronor per år, men det första medlemsåret är avgiftsfritt för orienteringsskolans deltagare. Kontakta gärna
Eva-Stina Pettersson via telefon 0157-402 25 eller e-post
espeson@yahoo.se, eller Erik Rundström på telefon 016-14 07 75
eller e-post erik.rundstrom@telia.com för mer information om orienteringsskolan.
erik ruNdStröm

Flera Tjärnenarrangemang under 2018
OK Tjärnen är en tämligen flitig tävlingsarrangör. Så kommer det
att vara även 2018. Den 22 september är föreningen ansvarig för att
anordna distriktsmästerskap (DM) i medeldistansorientering. Just
nu förhandlar vi med IK Standard i Hållsta om att samordna detta
arrangemang med långdistans-DM, som är IK Standards ansvar

Nu har vi klarat av advent, jul och nyårshelgen och församlingens
kyrkor har varit välbesökta. Här kommer lite rapporter från några
av dem.
Söndagen den 10 december bjöds det på traditionsenligt luciatåg
i Mellösa kyrka med som vanligt en välbesökt kyrka. Det var pyttekören, barnkören och församlingens ungdomskör som stod för
det hela.
Söndagen den 17 december hölls en julkonsert i Mellösa kyrka
med ungdomskören, stora kören och instrumentalister. Kyrkan var
fullsatt till sista plats. Det var till och med några som fick stå och
njuta av vackra julsånger. Detta år bjöds det även på några gamla
sånger i modernare tappning.
Tisdagen den 19 december var det terminsavslutning för Kyrkskolans elever och personal. Traditionsenligt tågade de yngre eleverna
från skolgården upp till en fullsatt kyrka, upplysta av elever som
bar lyktor. Väl uppe i kyrkan bjöd de äldre eleverna på luciatåg och
de yngre framförde några julsånger för nära och kära. Några av fritidsbarnen som tidigare i december besökt Träffpunkten i Mellösa
och då bjudit de äldre på några julsånger framförde ”Jul i Mellösa”,
en sång med musik och text skriven av Markus Hultcrantz.
På Julafton var det en välbesökt samling kring krubban i Mellösa
kyrka med sång av pyttekören, barnkören och ungdomskören.
Även vår statsminister Stefan Löfven med familj hade hittat dit.
Julnattsmässan hölls i Hälleforsnäs kyrka med sång och musik av
Louise Egrér, Elvira Holmstedt, Lena Karlsson och Örjan Edman.
Julottan i Mellösa kyrka var även den välbesökt med cirka 90 församlingsbor som efter gudstjänsten bjöds på glögg och pepparkaka.
Nyårsafton var det återigen full fart i Mellösa kyrka med traditionsenlig nyårskonsert. Årets tema var ”Allsång på vischan”. Kyrkokören och ungdomskören samt instrumentalister tog med
publiken tillbaka till sommaren och bjöd på sommarvärme och en
massa allsång. Publiken fick delta i de flesta sångerna och det hela
startade med ”Stockholm i mitt hjärta” som dagen till ära fått ny
text och därmed sjöngs det om ”Mellösa i mitt hjärta” och byarnas
by med skolan, kyrkbyn, Klämman, hästar och Harpsund.
Församlingen är även medarrangör vid andra aktiviteter.
Lördagen den 6 januari var det dags för den årliga julfesten i Mellösagården med dans kring granen till musik från Malmabygdens
spelmän, tomtebesök och fika. Söndagen den 14 januari var det dags
för julgransplundring i Hälleforsnäs Folkets Hus med samma spelmän och även här blev det fika och tomtebesök.
marGaretHa maNNFeldt

dagen efter. Går förhandlingarna i lås, handlar det alltså om ett tvådagars DM-arrangemang på Hedlandet väster om Hållsta i slutet
av september.
OK Tjärnen kommer också att anordna tre veteranorienteringtävlingar för veteraner från främst Södermanland och Västmanland.
Dessa tävlingar brukar samla 150–200 deltagare, och för OK Tjärnens del kommer arrangemangen att genomföras den 15 mars i
Malmköping samt den 24 april och den 1 november i Hälleforsnäs.
På hemmaplan kommer som vanligt Trimorientering/Naturpasset att erbjudas till naturälskande och kontrollplockningssugna invånare i Hälleforsnäs med omnejd.
Start för detta arrangemang planeras till omkring den 15 maj och
kontrollerna kommer sedan att finnas på plats under tre sommarmånader.
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erik ruNdStröm

Julgransplundring på Hälleforsnäs Folkets hus. Höjdpunkten för många barn
vid den traditionsenliga festen runt tjugondag knut är när Jultomten efter
dansen runt granen slut delar ut godispåsar.
Foto: Jarmo Haapamäki

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

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

Konstutställning 3/2 – 25/3 ”Natten” målningar av Kerstin Forsberg på Konstgalleriet Hälleforsnäs, Bruket. Galleriet har öppet
fredag 11–17, lördag-söndag 10–14. Galleriet delar lokal på Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som har samma öppettider.
lör 24/2 Opera Puccinis ”La Bohème” direkt från Metropolitan i
New York på Bio Facklan, Folkets hus Hälleforsnäs kl 19
Bokning kl 18-20 vardagar: 0157-40837 eller e-post:
bokning@folketshus-halleforsnas.se
Hemsida: folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html
lör 24/2 Konsert ”Folkliga vintertoner” med Simon Stålspets,
Sergio Criostomo, Johan Strindberg, Jenny Tidman, Anne Öster,
Patrik Andersson, Janne Öster på Teater Klämman, Fridals gård,
Mellösa kl 15 Kontakt: tel. 0735-99 76 92
Se även se även www.teaterklamman.se
ons 28/2, Årsmöte PRO Hälleforsnäs-Mellösa på Hälleforsnäs Folkets Hus 13.30 Kontakt: Jan Fägerstad tel 073-076 19 35
fre 2/3, Konsertresa med PRO till Nyköping: ”Peter, Bruno och
Matilda” Kontakt: Kaj Freytag tel 0157-402 46
lör 3/3 Öppet frukostmöte med föreläsare Daniel Ljungqvist:
”Äldreomsorgen – vilka planer finns för Hälleforsnäs”
Hälleforsnäs Folkets hus kl 9–10.30
ABF och Socialdemokraterna bjuder på frukost.
lör 3/3, Kulturlördag med utställande konstnären Kerstin Forsberg
som berättar om sitt konstnärskap och inspirationskällor
på Konstgalleriet Hälleforsnäs kl 10–14. Soppa med bröd och ost
serveras. Föranmälan krävs till karin.ogren@flen.se
sön 4/3 Film ”Pelle Kanin” på Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets
hus kl 15.30 Hemsida: bioiflen.se/-program-facklan.html
ons 7/3 Soppalunch på Mellösa församlingshem kl 12
Anmälan: Birgitta Andersson 070-320 64 23 (senast måndag)
Även 21/3, 4/4, 18/4, 2/5
fre 9/3 Standupkomedi ”Expedition Babben” med Babben Larsson, Mellösagården kl 19 Mer info: mellosa.nu
Sön 18/3, Film ”Tomb Raider” på Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18 Hemsida: bioiflen.se/-program-facklan.html
tor 22/3 Soppalunch på Kyrkans hus i Hälleforsnäs kl 12
Anmälan: 0157-413 85 Även 26/4

Lör 31/3, Opera Mozarts ”Cosí fan tutte” direkt från Metropolitan
i New York på Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 19 Bokning
kl 18-20 vardagar: 0157-40837 eller e-post: bokning@folketshushalleforsnas.se
Hemsida: folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html
lör 14/4 Öppet frukostmöte med föreläsare Carla Swenson:
”Bygderåd/ortsutveckling – hur kommer Hälleforsnäs igång?”
Hälleforsnäs Folkets hus kl 9
ABF och Socialdemokraterna bjuder på frukost.
15/4 – 22/4 Musikteater ”Trollflöjten” på Teater Klämman, Fridals
gård, Mellösa kl 13 och 16.30 (lör, sön), kl 18 (mån, tis, ons, fre)
Tel. 0735-99 76 92, se även www.teaterklamman.se
sön 29/4 Konsert avslutningskonsert med pytte- och barnkören i
Hälleforsnäs, Hälleforsnäs kyrka kl 18
lör 5/5 Öppet frukostmöte med föreläsare Ove Lott: ”Arbetstillfällen/arbetsmarknaden – hur ser det ut i Flen?”
Hälleforsnäs Folkets hus kl 9
ABF och Socialdemokraterna bjuder på frukost.
lör 5/5 Konsert Gruppen Quilty med Villåttingekören, irländska
sånger, Mellösa kyrka kl 16
PRO Hälleforsnäs-Mellösa friskvårdsprogram under våren:
måndagar kl 10–11 Gymnastik, Gjutarens matsal
kontakt: Anita Andersson, tel: 070 8540429
tisdagar kl 10 Boule, inomhus Sparreholm
kontakt: Stig Nygren, tel: 070-679 34 10
fredagar kl 9.30–11 Bowling, Flens Sporthall
kontakt: Franticek Feranec tel: 073-261 38 72
Gymnastikföreningens program under vårterminen
Hälleforsnäs Sporthall:
måndagar 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 17.00–18.00 Ungdomsgympa
Kontakt via e-post: halleforsnasgf@post.gymnastik.se
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under hösten
Kyrkans hus Hälleforsnäs: onsdagar kl 9–11 Klapp & Klang,
musik och sång för barn 0–5 år kl 9–11, onsdag eftermiddagar
sångövningar med barn i olika åldrar. Ta med fika!
Församlingshemmet i Mellösa: fredagar kl 9—11 Klapp & Klang,
musik och sång för barn 0–5 år, torsdag eftermiddagar sångövningar med barn i olika åldrar, onsdag eftermiddagar kl
17.30–19.30 ungdomsgård för barn 10–12 år

Hälleforsnäs Allehanda

Bo tryggt och bra
i Hälleforsnäs!

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 2018 planerar vi ge ut ytterligare tre tidningar.
Nästa utgivningsdag är lördagen den 26 maj 2018.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 19 maj 2018.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.

Du kan läsa äldre nummer av tidningen på vår hemsida halleforsnasallehanda.se.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18
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