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Byns äldsta stuga renoveras och blir café
Hälleforsnäs äldsta arbetarbostad, den röda stugan
mittemot gamla Värdshuset,
har i många år fått förfalla.
Men nu är det slut på det.
De nya ägarna till fastigheten
har börjat renovera huset.
Efter renoveringen ska det
öppnas ett café i stugan.
”Stugan”, som tidigare har använts bland annat som telefonstation och scoutstuga, är
kanske det äldsta bevarade bostadshuset i Hälleforsnäs. Stora
huset (Disponentvillan) från
1756 kan vara ännu äldre. Enligt
Länsstyrelsen experter ser ”Stugan” ut att härstamma från slutet av 1700-talet.
Oavsett vilket hus som är allra
äldst är det onekligen för många
viktigt att Stugan bevaras. Efter
att ha varit arbetarbostad, användes huset på 1900-talet som
post och telefonstation.
Ingrid Söderström, som bor på
andra sidan gatan, berättar att
på 1930- och 1940-talen höll
Svenska kyrkan söndagsskola i
Stugan. Scouterna hade sin
verksamhet där och under
andra världskriget sydde ortsborna bland annat överaller för
Röda korset. Klädesplaggen
skickades till svenska trupper
som krigade på Finlands sida.
Under julmarknaderna höll
man kaffeservering i Stugan.

Byggnadsvård. Shokrollad ahmandi Teshnizi har redan kommit långt med renoveringen av den gamla stugan vid celsing allé i hälleforsnäs. Det ruttna taket har rivits bort, sjunkna väggar har lyfts upp och murkna stockar ersatts med
friskt virke från samma epok. ahmad räknar med att kunna montera ett nytt tak inom de närmaste veckorna. inom
två år räknar han och hans fru Sousan med att kunna öppna ett gemytligt café i Stugan.
Iranfödda Shokrollad Ahmandi
Teshnizi och Sousan Bahzadi köpte
fastigheten på exekutiv auktion i
slutet av maj. Det var många som
ville bjuda på den rätt nedgångna
fastigheten. Objektet var värderat till
en karts miljon men slutpriset för
fastigheten trissades till slut upp till
nästan det dubbla.
— Vi räknar med
att behöva lägga
till ungefär lika
mycket
innan
huset är i fint skick.
— Svenskar har
svårt att säga mitt
namn. Ni kan kalla
mig Ahmad, de gör
de flesta och jag
har ingenting emot
det, skrattar han.

”Stugan”, även kallad ”hundkojan” har enligt flera källor flyttats till sin nuvarande
plats någon gång under 1800-talet. i boken ”hälleforsnäs – arbetsplats och samhälle” (1997) står det att huset anses ha byggts kring 1650. i Länsstyrelsens utgivning
”hälleforsnäs i Sörmland” (1992) sägs att det brutna taket avslöjar att det är ett
sent 1700-talshus. Stugan lär först ha stått i skogen strax norr om hälleforsnäs.

”Stugan” var på pappret
bara en obetydlig sidobyggnad utan värde på en fastighet som även omfattar ett
moderniserad
bostadshus
från 1800-talet. Det var dock
just det ”värdelösa rucklet”
som Ahmad och hans fru blev
förälskade i.
— Vi vet att det krävs mycket hårt arbete innan huset är
färdigrenoverat, men det
kommer att vara värt det.
Huset kommer bli så fint!
Ahmad renoverar själv, tillsammans med vänner som
ibland hjälper till. Han renoverar under sin semester och
fritid och räknar med att bli
klart inom två år.
— Jag vill renovera huset
med liknande material som
man använde när man
byggde huset. Bland annat
har ruttna stockar ersatts

med liknande stockar från
Jarmo
haapamäki
sammaFoTo:
epok.
Men
jag kommer att använda modern teknologi på insidan med el,
vatten, avlopp och ventilation
och bland annat solceller på
taket – på den södra sidan.
Ahmad berättar att han har
jobbat lite med gamla timmerhus tidigare i sitt hemland, Iran.
— Ja det finns faktiskt lite
gamla timmerhus i Iran, i den
norra delen av landet. De
byggdes någon gång på
1600–1700-talen.
— Men jag är ingen snickare
till yrket. Jag är civilingenjör,
jag jobbar bland annat med
kartläggning av elnät och fibernät, på olika delar av Sverige.
TexT och FoTo:
Jarmo haapamäki

Konstrundan i
Sörmlands hjärta

Om två veckor är det dags för
årets lokala konstrunda. Under
helgen öppnar en mängd
etablerade konstnärer i Flens
kommun sina ateljédörrar och
ger möjlighet att möta konstnärerna och ta del av många olika
tekniker och uttryckssätt inom
konsten.
Arrangörerna rekommenderar att man startar sin runda i
Konstgalleriet Hälleforsnäs, där
26 av kommunens många
konstnärer visar ett smakprov
av sin produktion. Där kan
man plocka med sig en karta
(se bild) där man visar exakt
var man hittar alla konstnärerna som deltar i konstrundan.
Samlingsutställningen på Bruket öppnar redan på fredagen
den 7 september men själva
konstrundan äger rum under
lördagen och söndagen klockan
11–16.
I Hälleforsnäs
medverkar
konstnärerna Carina Sundin
(akvarell), Eva Ländin (akvarell), Kaarin Bonde Jensen
(skulptur och objekt), Gunnar
Carl Nilsson (skulptur), Inger
Linnea Carlsson (måleri), Inger
Hahn-Redin (skulptur), Karl
Johan Lilliesköld (måleri och
grafik) och Ylva Skoglund (bild,
skulptur).

Nu drejar Bosse Gustafsson igen
Bo Gustafsson bor i Marionstorp vid Bruksdammens nordvästra del. Där
bodde hans farfars far, hans
farfar och hans far Åke.
Alla har arbetat på Bruket.
Bo började också arbeta på
Bruket som många andra ungdomar på den tiden. Gick företagets verkstadsskola och
fortsatte på teknisk linje i Eskilstuna. Intresset för keramik
växte fram när han då och då
hjälpte krukmakaren Ernst
Andersson i Hälleforsnäs med
att vedelda hans ugnar. Bo
fann stort nöje i att dreja och
byggde sig en egen drejskiva.
I mitten på 1970-talet började
det bli lite oroligt på Bruket
med uppsägningar och neddragningar i produktionen.
Då sökte sig Bo till konstlinjen
på Eskilstuna folkhögskola.
Efter ett år bildade han tillsammans med fyra andra studerande ”Atelje 46”, en
verkstad och ett ställe där de
sålde sina produkter.
Under tjugo år arbetade han
sedan på Eskilstuna kommuns all-aktitivitetshus ”Nya
Gästis”, där ungdomar i
drogfri miljö fick prova på bl
a olika hantverk. Därefter var
han lärare på konstlinjen på
folkhögskolan i Eskilstuna
under åtta år.
En dag när Bo var i Strängnäs
för att köpa lera kom han i
samspråk med ägaren till det
lilla företaget. Hon ville sälja
butiken och lagret och erbjöd
Bo att ta över. Han skaffade
sig en medfinansiär och blev

Bo Gustafsson i sin keramikverkstad vid marionstorp.
egen företagare år 2002.
För två år sedan sålde Bo företaget och blev pensionär.
Under en period på femton år
hade han inte fått tid till att
ägna sig åt sin egen keramik.
Nu satte han genast igång
med att arbeta sig upp igen.
Träffa andra keramiker, åka på
work shops till Ungern, Danmark och Smedjebacken och
Leksand i Sverige.
Bo håller nu på att rusta upp
sin vedeldade ugn på tomten.
Han har också både elugn och
gasolugn. Bo experimenterar
med olika glasyrer och han
drejar en hel del.
— Det tar tid att arbeta sig
upp efter ett långt uppehåll,
understryker Bo och berättar
att hans keramik är inspirerat
av det japanska formspråket.
— Det är roligt att hitta till-

baka igen, säger han och ser
mycket nöjd ut.
Blir det snart någon utställning?
— Nej, just nu njuter jag bara
av att få hålla på med keramiken tillsammans med andra likasinnade, säger Bo som snart
ska fara på ännu en workshop
i Smedjebacken.
TexT och FoTo:
LennarT ceDerBerG

Fotnot 1: Thore Gustafsson, en
farbror till Bo, har i denna tidning och i sin bok ”Bruket kallar” berättat om sin uppväxt
vid Marjonstorp.
Se även berättelsen på följande
sida.
Fotnot 2: Det finns minst två
olika stavningar på gårdsnamnet. Stavningar ”Marionstorp”
och ”Marjonstorp” förekommer
i olika dokument och kartor.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Vi firar 10 år nu i augusti.
Vi tackar för dessa tio år och
ser fram emot minst tio år till!

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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Vill du annonsera i vår tidning? Prislistan hittar du på vår hemsida halleforsnasallehanda.se

Thore Gustafsson:
vikariat som radskrivare
Jag har också varit radskrivare på
tidningen Folket med fem öre
raden i arvode.
Den ordinarie skribenten blir inkallad
på repmånad och jag blir tillfrågad
om jag ville skriva. Jag tackar ja direkt och får hem skrivmaskin, papper
och kuvert samt utrustas med ett tillfälligt presskort. Jag har väl skrivit
några artiklar i ett par personaltidningar, men annars har jag ingen erfarenhet alls. Den ordinarie skrivaren
berättar hur man skall bevaka möten,
snappa upp familjenotiser, ibland kan
man få uppdrag från centralredaktionen. Så är det bara att sätta igång.
Jag besöker möten på kvällarna och
skriver små notiser. Ofta är det flera
möten samtidigt. Då får jag skicka fotografen eller ringa ordföranden efter
mötet. På de kommunala nämnderna
får jag inte närvara, utan då får jag på
sen kvällstid ringa till ordföranden
för att få fram ett referat. Det förekommer också ett visst utbyte av material mellan tidningarna men oftast
försöker jag vara först med en nyhet.
En gång ringer en kvinna, som jag
känner, och tipsar om ett dödsfall. Jag
är livrädd att det är fel när dödsrunan
kommer i tidningen. Jag skulle väl ha
kontrollerat med pastorsexpeditionen först.
Så kommer då en söndag då jag
skulle bevaka en fotbollsmatch på
”Vallen”. Det här klarar jag inte av,
tänker jag. Jag är nervös och har svårt
att anteckna något sammanhang
under matchen. Inte vet jag vem som
gjorde mål eller gjorde framspelningen och när jag kommer hem och
skall skriva ett referat får jag inte ihop
någonting tycker jag. Räddningen för
mig den gången är den ordinarie
skribenten som är hemma på permission och har sett matchen. Tillsammans kan vi sätta ihop ett referat som
liknar något i alla fall. Sen kan jag
äntligen ringa in referatet.
Sportreferaten är det alltid bråttom
med och kan ringas in till tidningen –
och det är ju bekvämt och bra. Annars ska allt material lämnas maskinskrivet i en postlåda till en anställd på
tidningen som tar med detta morgonen därpå. Det är en säker postgång
och kostar inte heller någonting.

När jag blir varm i kläderna gör jag
och fotografen flera reportage som blir
införda på bra plats i tidningen. Ett
uppdrag vi får är att göra ett uppföljningsreportage om den så kallade TVhunden som blev utauktionerad i
början på 60-talet. Vi gör då ett reportage om hur han har acklimatiserat sig
i sitt nya hem.
Andra populära reportage är om små
djur som blir omhändertagna av barn.
Ett sådant jobb gör vi om igelkottsungar som barn matar med flaska. Det
är ju ingen världshändelse men blir
första sida med bild och allt.
Min fotograf är väldigt intresserad av
flickor och har alltid en kommentar så
fort han ser en tjej. Han är alltid samarbetsvillig och vi jobbar bra ihop.
En annan gång gör teamet ett ungdomsreportage från ett nyöppnat
Heda pensionat som satsar på ungdomsverksamhet. Det blir ett långt reportage med intervjuer bland
ungdomen och ett bildcollage som ger
fotografen mycket pengar, han har betalt per införd bild. Tyvärr får vi inte
vara ensamma om reportaget, en dotter till en konkurrent är också där och
kan rapportera vidare till sin pappa.
En gång får jag tips om en verklig
pangnyhet på jobbet och rusar till telefonen och ringer min redaktör och
frågar om tryckpressarna kan stoppas
och berättar nyheten. — Den nyheten
har vi redan, svarar han. Jag blir mållös.
När jag skriver sitter jag i köket med
min skrivmaskin. Min familj som består av en havande hustru och en
pojke på ett och halvt år, är kvällströtta och går till sängs tidigt och jag
kan ostört sitta och skriva. Oftast är
det pressen att materialet skulle göras
klart som bidrar till arbetsglädjen och
något trötthet existerar inte. Så går en
månad och jag får räkna mina rader à
fem öre plus hundra kronor i fast arvode. Men upplevelsen och glädjen
räknar jag högre.

Lager 157 blir kvar
i Hälleforsnäs
Klädbutiken Lager 157 i
Hälleforsnäs öppnade
för tio år sedan. Förhoppningarna var höga
och
hundratusentals
shoppingturister förväntades vallfärda till lilla
Hälleforsnäs. Och ni vet:
om det låter för bra för
att vara sant...
I augusti 2008 var Lager
157-butiken i Hälleforsnäs outletkedjans femte
salubod. I dag finns det
redan 30 Lager 157-butiker i Sverige.
Då var Hälleforsnäsbutiken företagets stolthet.
Både företaget och Flens
kommun satsade helhjärtat i butiken på Bruket. Jeansavdelningen
var landets största.
Försäljningen i Hälleforsnäsbutiken har varit
ganska bra men den riktigt stora kundtillströmningen har uteblivit. Den
globala lågkonjunkturen

som olyckligtvis sammanföll med etableringen i Hälleforsnäs
hindrade planerna med
att Bruket i Hälleforsnäs
skulle fyllas av olika butiker och restauranger
som skulle komplettera
varandra.
Efter tio år har det hyreskontraktet gått ut.
Många har varit oroliga
huruvida butiken vill
stanna kvar på orten
eller inte. Nu har parterna, Lager 157 och det
kommunala bolaget Unikabruket AB, skrivit på
ett nytt hyreskontrakt –
på ett år. Med försiktig
optimism fortsätter alltså
Lager 157 i Hälleforsnäs,
åtminstone ett år till.
Fler butiker eller andra
attraktioner på bruksområdet skulle kanske ge
uppsving åt ortens alla
företag.
Jarmo haapamäki

Konst till förskolorna
Hälleforsnäskonstnären
Kaarin Bonde Jensen fick
genom en utlyst tävling
smycka alla tio förskolorna i Flens kommun,
inklusive Tomtebo förskolan i Mellösa och den
nyöppnade Tallbackens
förskola vid Bruksskolan
i Hälleforsnäs. Kaarins
förslag, bänkar med ben

av stål och utsmyckade
terrazzo-bänkskivor – inspirerade av formen av
violens kronblad – var
det vinnande konceptet.
I måndags levererade
hon de sista av bänkarna
och är därmed klar med
sitt uppdrag.
Jarmo haapamäki

Thore GuSTaFSSon

Thore bor numera i
Åkersberga men är
född och uppvuxen i
Hälleforsnäs. Han
skriver berättelser
från sin barndom och
ungdomsåren här.

konstnären kaarin Bonde Jensen vid en av sina skapelser på
Tallbackens förskola, en vacker men hållbar bänk av stål och
FoTo: Jarmo haapamäki
konststen.

Bor du utanför vårt utdelningsområde? Du vet väl att ni även kan prenumerera på vår tidning?
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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 augusti 2018

sön 26/8 kl 11 Musiksaga ”Den största pärlan” på Folkets hus
Hälleforsnäs. Fri entré
sön 26/8 kl 18 Musikgudstjänst i Hälleforsnäs kyrka
fre 7/9 kl 19 Konsert ”Världens bästa Allan” med Lucas
Stark och K-G Malm, som
framför melodier av Allan
Edvall. Plats: Folkets hus
Hälleforsnäs Hemsida:
folketshus-halleforsnas.se
sön 9/9 kl 8–20 Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
Vallokaler: Hälleforsnäs Folkets hus, Tomtebo förskola i Mellösa
lör 15/9 Bruksmarknaden Bruksområdet, Hälleforsnäs
Knallar, musikunderhållning, glass till barnen. Hålltider:
kl 10 Anders Berglöv inviger det nya marknadsområdet
(många av knallarna flyttar ner till gropen)
kl 10.30 Fröken Larsson Band uppträder
kl 11–13 Ponnyridning i Abine Noijs park (Tjärtippen)
kl 11.30 trubaduren Lennart Johansson uppträder
kl 12.30 Fröken Larsson Band uppträder
kl 13.30 trubaduren Lennart Johansson uppträder
Hemsida: bruksmarknad.se
ons 19/9 (och varannan vecka efter detta) kl 12–13 Sopplunch i
Mellösa församlingshem. Anmälan görs senast måndagar till Birgitta
Andersson 0703-20 64 23 eller Kerstin Andersson 0706-40 50 34
lör 6/10 kl 19 Opera Verdis Aida, livesändning från Metropolitan i
News York, Folkets hus Hälleforsnäs. Bokning: 0157-40837, kl 1820 vardagar eller e-post: . Se även: http://www.folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html

Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet tis-fre 11–17, lör–sön 10–14
lör 9/6 – 2/9 ”Botaniska Betraktelser” Gunnel Sahlin (glas).
Galleriet delar lokal på Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som
har samma öppettider.
Hälleforsnäs gymnastikförening (Hälleforsnäs Sporthall)
Kontakt via e-post: halleforsnasgf@post.gymnastik.se
måndagar: Hopplös gympa kl 19–20
tisdagar: Motionspromenad kl 18.10–19.30
onsdagar: Boxinspirerat medelpass kl 19–20
torsdagar: Manlig motion kl 16.30–17.30
söndagar: Ungdomsgympa kl 17–18, Cirkelträning kl 18.30–20
Konserter och annat på Teater Klämman Fridals gård, Mellösa
tel. 0735-99 76 92 Hemsida: www.teaterklamman.se
Konsertstart alltid kl 19.30 om inget annat anges.
Biljetter ska förbokas.
lör 25/8 Stormfrun, sjömansmusik (irländsk och svensk folkmusik)
lör 1/9 V&S, Valse och Swing Orchestra
fre 7/9 West of Eden, Irländsk/Folkmusik
sön 23/9 kl 15 Emma & Daniel Reid
lör 20/10 Ola Magnell o Jonatan Stenson
sön 4/11 kl 15 Alice i underlandet
Hälleforsnäs IF fotboll Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF
Hemmamatcher på Edströmsvallen:
sön 26/8 kl 12 Hälleforsnäs IF seniorer – Österåkers IS (Div 7)
lör 1/9 kl 13.30 Hälleforsnäs IF – Trosa-Vagnhärad SK U (Div 5)
sön 2/9 kl 12 Hälleforsnäs IF – Gropptorps IF (senior)
sön 9/9 kl 16 Hnäs IF PF07/08 – Katrineholms SK P 08/1. (P10)
lör 15/9 kl 13 Hälleforsnäs IF – Vingåkers IF (Div 5)
sön 16/9 kl 12, Hälleforsnäs IF – Baggetorps IF (Div 7 Västra)
sön 23/9 kl 15 Hnäs IF PF07/08 – Vingåkers IF (P10 Grupp 4)
lör 29/9 kl 13.30 Hälleforsnäs IF – Hällbybrunn IF (Div 5)
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under hösten:
• onsdagar kl 9–11: Klapp & Klang, musik och sång för barn 0–5 år
och deras föräldrar. Kyrkans hus, Hälleforsnäs. Ta med fika!
• onsdagar kl 17.30-19.30: Ungdomsgård för åk 3–6,
Mellösa församlingshem
• fredagar kl 9–11: Klapp & Klang, musik och sång för barn 0-5 år
och deras föräldrar. Mellösa församlingshem. Ta med fika!

Bilbingo fredagar 25/5—7/9, Edströmsvallen Hälleforsnäs
Försäljning av brickor kl 17.30–19 Spelstart: kl 18.45

• Uthyrning av ljUdanläggningar
• digital inspelningsstUdio
jarMo haapaMäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0709-49 05 29

Förfrågningar via e-post: jar
mo@jarmos

.se

Hälleforsksagaför barn, spelas upp på
”Den största pärlan”, en musi
föreställfrån
är
n
26 augusti. Bilde
näs Folkets hus söndagen den
besökte
st
sena
n
mble
ense
när
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år seda
ningen som ägde rum för tre
land
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er
park
och
hus
Hälleforsnäs. Arr: Folkets

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

Kort och gott

FoTo: Jarmo haapamäki
(om inGeT annaT anGeS)

Kläder för bättre behövande
Under sommaren har Emmaus
placerat insamlingskärl för textilier vid återvinningsstationerna i Hälleforsnäs och
Mellösa. Man kan stödja Emmaus stödverksamhet genom
att skänka sina överflödiga kläder till insamlingen. Kläder och

textilier skall vara hela och rena
för att kunna säljas vidare.
Emmaus Åkvarn är en partipolitiskt och religiöst obunden
solidaritetsorganisation som ger
bistånd till behövande huvudsakligen i Afrika, Indien, Bangladesh och Latinamerika.

Statsministern på besök. Stefan och ulla Löfven besökte även årets kolhusteater i hälleforsnäs. Sommarens pjäs ”råttfångaren” , en musikal baserad
på den klassiska sagan råttfångaren i hameln spelades under tiden 27/7—
18/8 med 16 föreställningar, varav många var slutsålda. FoTo: eVa WernLiD

miljöstationen vid Torsbovägen i hälleforsnäs. insamlingskärlen för textilier
står lite undangömt bakom en av glasigloona. i den kan man stoppa sina överblivna textilier. kläderna ska vara hela och rena.

Villaägarnas dag 2018
Hälleforsnäs

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd.
Tidningen trycks i 1800 exemplar. Tryckningen finansieras genom annonser.
Ansvarig utgivare, redaktör, 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 en tidning.
Nästa utgivningsdag är lördagen den 24 november 2018.
Allt material för publicering i nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda ska ha kommit in senast lördagen den 18 augusti 2018.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.

Stort tack till all våra frivilliga utdelare, utan er skulle tidningen inte finnas till!

Lördag 15 september kl.10–15
finns vi på Hälleforsnäs Bruksmarknad med information till
nuvarande och förhoppningsvis
nya medlemmar.
Tecknar du medlemskap blir
du medlem resten av 2018
och hela 2019.
Välkommen att besöka vårt tält!
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Inskickat
Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom tidningens utdelningsområde. Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material. Nästa deadline: lördag 17/11 2018.

OK Tjärnen
Orienteringsskola Höstens orienteringsskola startade tisdagen
den 14 augusti med ett 30-tal deltagare. Varje tisdag klockan 18 till
och med den 30 oktober träffas vi i Tjärnens klubblokal, Torsbovägen 14 med utbildning och träning i orientering.
Vårsäsongens orienteringsskola avslutades i samband med Gängkavlen med cirka hundra deltagare, varav 46 var löpare. OK Tjärnen bjöd på förtäring som ett led i vårt 75-års jubileum.
Naturpasset/TRIM Årets motionsarrangemang är nu avslutad. Vi
har sålt cirka 50 kartpaket. Vi återkommer till deltagarna med tid
och plats för avslutningsträff. Träffen är också ett led i vårt firande
av 75 år.
Tävlingsverksamhet OK Tjärnen arrangerar DM i medel för Södermanland lördagen den 22 september.
Önskar någon att bli funktionär vid vår DM-tävling, skicka e-post
till kjell.carlsson@telia.com. Tävlingen är ett samarrangemang
med IK Standard som har DM Lång söndagen den 23 september.
Terrängen för båda tävlingarna är sydväst om Hållsta.
Vi arrangerar också två Veterantävlingar i höst. Den 11 oktober
med tävlingscentrum på Malmköpings IP och den 1 november med
Tävlingscentrum på Edströmsvallen i Hälleforsnäs.
kJeLL carLSSon

Studiebesök på Bruket i Hälleforsnäs
Den 31 maj anlände 55 personer i buss till Bruket. Det var Föreningen Bergslagsarkiv som förlagt sin årliga utflykt till Sörmland.

Föreningen Bergslagsarkiv består huvudsakligen av folk som är yrkesverksamma med arkivverksamhet, men även andra som är intresserade av Bergslagens historia kan vara medlemmar. Föreningen
ger ut en årsbok, genomför exkursioner och ordnar ett seminarium
vartannat år.
Bergslagen omfattar i det här fallet Dalarnas, Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.
Vid Bruket i Hälleforsnäs mottogs gruppen av folk från Gjuterimuseet. Efter fikastunden på Lager 157 guidades gruppen runt i
området och i gjuterimuseet. Besökarna var nöjda med besöket på
Bruket och många var imponerade av själva museet, att där fanns
så mycket att se och begrunda.
Efter Hälleforsnäs begav sig gruppen till Malmköping där besökarna intog lunch och höll föreningens årsmöte. På eftermiddagen
besökte de Björndammen.
LennarT
ceDerBerG
Besökarna får
information
utanför Turistbyrån
innan de går in i
Gjuterimuseet.
FoTo:
heLena karLSSon
arkiV SörmLanD

Hälleforsnäs gymnastikförening
Vi har under längre tid saknat gymnastikledare på barngympan
(4–6 år). Nu har vi fått ihop fyra ledare och kan återigen dra i gång
barngympan på Hälleforsnäs Sporthall. Vi startar måndagen den 24
oktober och kör tio gånger, varje ledarpar kör fem pass var. Passet
börjar klockan 18 och varar en timme.
eVa LunDin

annons
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Vi vill påminna er att annonserna inte alltid reflekterar våra egna tankar eller övertygelse. Inte minst när det gäller valannonser.

annons

annons

Hälleforsnäs Socialdemokratiska Förening
Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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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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Välkomna !

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

hälsar Ove, Johanna, Anna, Amelia, Pernilla, Louise

