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Hälleforsnäs Bruksrestaurang öppnar snart
36-årige krögaren Axel Johnsson har en fin meritförteckning att visa upp. Han har
jobbat som kock på flerstjärniga restauranger på lyxkryssare och restauranger på olika
delar av världen, alltid med
inriktning på lyxmat. Nu öppnar han en restaurang på Bruket i Hälleforsnäs.
— Jag har kvar mitt cateringföretag Axellent AB med skräddarsydda menyer för exklusiva
event. Restaurangen jag öppnar
i Hälleforsnäs blir något helt
annat. Det blir vanlig, god mat
för vanligt folk, säger Axel.
— Förutom restaurangbesökare kommer vi inrikta oss på
stora grupper samt konferensgäster så det gör inget att Hälleforsnäs ligger lite avsides.
Axel Johnsson växte upp i en
liten by utanför Kumla. Redan
som mycket ung visste han att
han skulle bli kock.
— Jag har alltid varit hungrig,
berättar han och skrattar.
Efter restaurangskolan i Hallsberg bar det av utomlands. En
god vän tipsade om ett ledigt
jobb som en av kockarna på ett
spahotell utanför London.
— Jag jobbade där i två år, från
2002 till 2004. Det var tungt arbete, långa dagar och tuff arbetsmiljö. Jag fick sedan ett bättre

axel Johnsson

Foto: Jarmo Haapamäki

Nästan klart. En del arbete kvarstår men snart öppnar Hälleforsnäs Bruksrestaurang i den gamla matsalen ovanför
Jürss mejeri. krögaren axel Johnsson hoppas att allt är klart för invigning i mitten av december.
jobb i en restaurang i centrala
London. Stället var öppet enbart för brittiska politiker.
Efter ett par år provade Axel
hur det var att jobba som kock
på en amerikansk lyxkryssare.
— Att jobba på Royal Caribbean var lärorikt, men jag kommer inte att göra om det.
Tempot var högt och arbetsmiljön inte riktigt vad jag hade
tänkt mig.

Flerstjärniga hotell
Axel flög hem till Sverige och
började jobba som kock på ishotellet i Jukkasjärvi, där han
jobbade vintersäsongerna 2007–
2009. På somrarna jobbade han
på Hotell Borgholm, Öland.
— Från början var jag inriktad
på att laga högklassig mat och
sökte jobb i de bästa restaurangerna. Jag ville lära mig alla knepen och hur man driver en
förstklassig restaurang.
2009 blev Axel Johnsson anställd som kökschef på Gripsholms Värdshus, där han
stannade i över tre år. Efter det
jobbade han ett par år som
kökschef på Duveholms Herrgård och senare som gästarbe-

tare på flera förstklassiga restauranger utomlands, bland
annat “Noma” i Köpenhamn
(År 2012 vann den utmärkelsen
som världens bästa restaurang
för tredje året i rad), “The Fat
Duck” i London (utnämnd tre
gånger som den näst bästa restaurangen i världen), “Alinea”
i Chicago och “Benu” i San
Francisco (även de trestjärniga
restauranger), “Dinner by Heston” i London (två Michelinstjärnor) och ”The Test Kitchen”
i Cape Town, Sydafrika (utnämnd som Afrikas bästa restaurang).
— Jag har haft lyckan att få
jobba i de allra finaste restaurangerna i världen och fått en
bra grund att stå på.

Står på egna ben
2015 startade han sitt cateringföretag Axellent i Mariefred,
med inriktning på finmiddagar.
— Jag hyrde in mig i köket på
tidigare hotell och konferensanläggningen Gripsholmsviken.
Den delen av min verksamhet
handlar mestadels om finmiddagar baserat på de restauranger jag jobbat på utomlands.

Det handlar inte om det i Hälleforsnäs, poängterar Axel.
Under somrarna 2017-2018
drev han även hotell- och konferensverksamhet på Sparreholms slott.
— Här handlar det om vanlig,
god och prisvärd mat. Hälleforsnäs Bruksrestaurang ska
vara till för alla.
Axel räknar med kunder från
hela kommunen och även
grannkommunerna och satsar
en hel del på konferenser, abonnerade grupper, olika evenemang och catering.
— Vi kommer att ha öppet
under veckodagarna som
lunchrestaurang och i en viss
utsträckning även på helgerna.
Jag hoppas är att krogen blir en
omtyckt mötesplats för Hälleforsnäsborna, säger Axel.
— Att jag nu öppnar denna restaurang i Hälleforsnäs är något
av en nystart för mig. Jag gillar
utmaningar, men är välförberedd och vet vad jag ger mig in
på. Jag skulle inte satsa på en
restaurang i Hälleforsnäs om
jag inte hade den kunskapen
och erfarenheten som jag har.
Jarmo Haapamäki

Internettips: du får veta mer om restaurangen bland annat på sidan facebook.se/bruksrestaurangen.

Löfven besökte Bruksmarknaden
Årets Bruksmarknad, som
nu har allt mer flyttats till
gropen där gjuteriet tidigare fanns, lockade som
vanligt tusentals besökare
från när och fjärran.
Även statsminister Löfven
fanns på plats. I lugn och ro
besökte han tillsammans med
sin fru alla delarna av marknaden som vilken marknadsbesökare som helst, tog selfies
med ungdomar och bland
annat beundrade Hälleforsnäs
Motorveteraners lilla fordonsutställning. Livvakterna höll
sig på behörigt avstånd.
Jag passade på att fråga
statsministern om han, liksom
tidigare statsministrar, läste
Hälleforsnäs
Allehanda.
Harpsund ingår ju i tidningens utdelningsområde.
Dessvärre kände inte Stefan
Löfven ens till vår tidning.

Vattenprover
Förutom sedvanliga knallar,
fanns även representanter från
Sörmlands vatten var på plats
och gav smakprover på ”Flens

Elin ahlström

Celebert besök. Ulla och Stefan Löfven strosade runt bland andra
marknadsbesökare, stannade för fika och verkade ha rätt trevligt.
Livvakterna höll sig på avstånd.
nya dricksvatten”. Jag tyckte
det smakade likadant som vår
nuvarande kranvatten.
På den nybyggda scenen underhöll trubaduren Lelle Johansson och Fröken Larsson
Band och spelade covers.

Rötter i Hälleforsnäs
Elin Ahlström, med rötter i
Hälleforsnäs, var på plats för
att signera och sälja sin bok
”Bortom dina ord”.
— Jag underskattade besökarnas intresse för min debutroman. Jag sålde slut alla
böckerna jag hade med mig.
Jag kunde har sålt många fler,
berättade författaren.
Många marknadsbesökare
hade redan lämnat platsen när
Alexander Cavalieratos läste
stycken från sin debutroman

”Släpp ingen jävel över bron”
och John och Torben Freytag
gjorde sin publika scendebut
som duon ”Stora huset” på
Bruksmarknaden. Båda inslagen bokades efter att reklambladen redan var tryckta.
Därför var det säkert många
marknadsbesökare som missade uppträdandet. De visste
helt enkelt inte om det.
John och Torben Freytag var
tidigare medlemmar i Hälleforsnäsbandet Dorian Gray.
Även författaren Alexander
Cavalieratos, har en anknytning till Hälleforsnäs. På sätt
och vis. En nyckelscen i hans
debutroman ”Släpp ingen
jävel över bron” utspelar sig
vid Hälleforsnäs bruk.

Stora huset: Det
som en gång var

John och Torben Freytag (på
bilden ovan) har under ett par
års tid arbetet med sin svenskspråkiga skiva ”Som en gång
var", som nu har släppts som en
digital utgåva och kan lyssnas
bland annat på Spotify.
Redan gruppnamnet och inte
minst låttitlar som ”Ute vid
spångarna”, ”Stora huset”,
”Stötta sten” och ”Amazon” avslöjar att det handlar om låtar
om denna ort och om hur det
var att växa upp i bruksorten
Hälleforsnäs.
Det ska bli en skiva till. ”Som
en gång var, vol 1" är den första
av två volymer med samma
tema. ”Som en gång var, vol 2"
kommer ut så småningom.

tExt oCH Foto:
Jarmo Haapamäki
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Vi skrev om bröderna Freytags skivprojekt i Hälleforsnäs Allehanda nr 149 (september 2016).

Frida vill nå upp till VM-nivå i båtracing
18-åriga Frida Anell går sista
året på gymnasiet och rider på
hästar som många andra Mellösatjejer, men hon har även
ett något ovanligt hobby. Hon
tävlar i båtracing.
Båtracing är en liten sport i Sverige. I SM-tabellen hittar man endast 14 deltagare i GT30-klassen
där Frida tävlar i.
— Jag är fortfarande nybörjare,
jag började åka för bara två år
sedan. Det är alldeles för tidigt att
säga något om framtiden, men
det skulle vara roligt att klättra
upp på nivå och börja vinna tävlingar. Mitt mål är att delta i VM,
säger Frida.
Det var Fridas far, Per Anell,
som lockade dottern till båtracing. Per tävlade i tio års tid
själv när han var yngre.
— Pappa har alltid tjatat på mig
om båtracing men under lång tid
var jag inte intresserad. Men när
min tioåriga kusin började för två
år sedan med båtracing tyckte jag
att det verkade kul och började
åka själv.
Det finns olika klasser inom båtracing. Rundbana, där Frida tävlar, är inkörsporten till båtracing.
Från tio år kan man börja köra båt
i klassen GT15 där farterna är
omkring 35 knop, en klass man

”av årets tävlingar var den
i Norrtälje som gick bäst för mig och det gjorde denna tävling
till den roligaste! Jag kom på femte plats. tack vare detta kom
jag på sjätte plats i Sm utav 14 deltagare”, berättar Frida.
Foto: SopHiE ÅkErLUNd

kan tävla i till och med att man fyllt inte riktigt be16. Båtarna i de högre klasserna, kväm med att
GT30 och OSY400 (i den sist- träna där.
— Det blir inga
nämnda ligger man och kör) gör 50
knop. Med tiden kan man gå vidare jättevågor av en
inom respektive disciplins klasser sån här liten båt,
och det går bara fortare och for- men det känns
tare… Snabbast av alla är Formel 1 ändå som att
där toppfarterna är upp emot 120 bland annat fisknop!
kare skulle bli
Frida är medlem i Kungliga Mo- arga på mig om
torbåtklubbens raceravdelning i jag tränar i MellöStockholm, klubben som anordnade sasjön. I stället
förarlicens-utbildningen.
åker vi till StockVanligtvis anordnas det sex täv- holms skärgård
lingar per år i Sverige, i Stockholm- när jag ska träna.
Frida anell bor tillsammans med sina föräldrar
strakten, Mora i Dalarna och Nora i Där finns det så i mellösa.
Foto: Jarmo Haapamäki
Örebro län. mycket
båtar
Det blir rätt ändå att en racerbåt inte gör andra dyra fritidsintressen så
långa resor något.
klarar man sig utan sponsotill och från
Fridas racerbåt med den 30 rer på den här nivån. Om jag
tävlingarna, hästkrafter starka utombor- däremot lyckas att komma
men
även daren kostar ungefär lika upp på internationell nivå så
när Frida be- mycket som en modern beökar kostnaderna betydligt
höver träna. gagnad personbil. Man behöoch vi behöver hitta sponsoMellösasjön ver alltså inte vara speciellt
rer. Det är först och främst utär rätt liten rik för att börja tävla i de
landsresorna som kostar
och
Frida lägre klasserna.
känner sig
— Om man inte har några pengar. Jarmo Haapamäki
tävlingsbilderna togs i somras vid en Sm-deltävling i Norrtälje.
Frida har nummer 27 på sin båt.
Foto: SopHiE ÅkErLUNd
Vill du veta mer om båtracing? Besök Svenska Racerbåtförbundets hemsida svera.org

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
Bor du utanför vårt utdelningsområde? Du vet väl att ni även kan prenumerera på vår tidning? Hälleforsnäs Allehanda #159 • 24 november 2018
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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 16 februari 2019

lör 24/11 Musik Leif Brixmark & The New Holland Band
Inträde 100 kr Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa kl 19.30
tel. 0735-99 76 92, hemsida: teaterklamman.se
sön 25/11 Film ”Grinchen” Inträde 80 kr
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 15.30

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

sön 16/12 Luciakonsert under ledning av kantor Lena Karlsson. Medverkande är Pytte-, Barn- och Mariakören samt barngrupper i Mellösa församling. Mellösa kyrka kl 18
sön 23/12 Julkonsert med Kyrkokören och Ungdomskören, instrumentalister. Mellösa kyrka kl 18
mån 24/12 Julnattsmässa. Örjan Edman, Elvira Holmstedt, Louise
Egrér och Lena Karlsson medverkar med sång. Musik: Lena Karlsson.
Glögg och pepparkaka. Hälleforsnäs kyrka kl 23
tis 25/12 Julotta i Mellösa kyrka kl 07

sön 25/11 Film ”Mamma Mia! Here we go again” inträde 100 kr
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
ons 28/11 Sopplunch i Mellösa Församlingshem kl 12
40 kr. Anm. senast måndag till 070-320 64 23 eller 070-640 50 34
fre 30/11 Ungdomskväll (åk 6–9) Filmkväll, popcorn Inträde 10 kr
Församlingshemmet i Mellösa kl 18–21
lör 1/12 Julmarknad i Mellösa by. Hantverk, fiskdamm, kaffe/glögg.
Mellösa församlingshem kl 13 – 16

mån 31/12 Nyårskonsert i Mellösa kyrka. Inträde, insläpp kl 12
sön 6/1 Julfest med dans kring granen, Malmabygdens spelmanslag.
Kaffe och saft, lotteri. Tomten kommer på besök.
Entré 50 kr/vuxen. Mellösagården kl 15–17
sön 13/1 Sedvanlig julgransplundring med dans kring granen, Malmabygdens spelmanslag, saft- och kaffeservering, jultomten.
Arr: F-hus, församlingen och s-föreningen. Entré 40 kr/vuxen
Hälleforsnäs Folkets hus kl 14

lör 1/12 Konstutställning (vernissage) ”2018 års amatörsalong”
Utställningen pågår t.o.m. 20/1 2019. Öppettider: fredagar 11–17,
lördag–söndag 10-14. Stängt 21–23 december
Konstgalleriet Hälleforsnäs, Bruket, Gjutmästarbacken 1
Galleriet delar lokal på Bruket med Hälleforsnäs Gjuterimuseum
som har samma öppettider.

lör 2/2 Live på bio: Opera ”Bizets Carmen” i regi av Richard Eyres
direkt från Metropolitan i New York, med Roberto Alagna och
Clémentine Margaine, Folkets hus Hälleforsnäs kl 19
Bokning: 0157-408 37 vardagar kl 18-20 eller e-post: bokning@
folketshus-halleforsnas.se. Hemsida: folketshus-halleforsnas.se

lör 8/12 Konsert ”De vackraste julsånger på finska”
Kyrkans hus, Hälleforsnäs kl 15

Hälleforsnäs gymnastikföreningens program:
Hälleforsnäs sporthall:
• måndagar kl 18–19 barngympa, kl 19–20 hopplös vuxengympa
• tisdagar kl 18–19.30 motionspromenad
• onsdagar kl 19–20 boxinspirerad medelpass
• torsdagar kl 16.30–17.30 manlig motion
Info per e-post: halleforsnasgf@post.gymnastik.se

sön 9/12 Film ”Sune vs. Sune” Inträde 80 kr
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 15.30
sön 9/12 Film ”Grindelwalds brott” Inträde 100 kr
Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 18
ons 12/12 Grötlunch i Mellösa Församlingshem kl 12
40 kr. Anm. senast måndag till 070-320 64 23 eller 070-640 50 34
ons 12/12 PRO Hälleforsnäs Luciafest
Hälleforsnäs Folkets hus kl 13.30–15.00
fre 14/12 Ungdomskväll (för åk 6–9) Julpyssel Inträde 10 kr
Församlingshemmet i Mellösa kl 18–21
fre 14/12 Musik ”Alpen Kapelle” Julavslutning med Simon Stålspetz, Rune Stålspetz och Ola Sjönneby
Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa från kl 17
Inträde inkl. konsert landgång och dryck: 500 kr
tel. 0735-99 76 92, hemsida: teaterklamman.se
lör 15/12 Live på bio: Opera ”Verdis La Traviata” i regi av Michael
Mayer, direkt från Metropolitan i New York, med Diana Damrau,
Juan Diego Flórez och Giorgio Germont. Inträde: 350 kr
Folkets hus Hälleforsnäs kl 19
Bokning: 0157-408 37 vardagar kl 18-20 eller e-post: bokning@
folketshus-halleforsnas.se. Hemsida: folketshus-halleforsnas.se

Tycker du om att sjunga och pyssla?
Välkommen till Kyrkans hus i Hälleforsnäs
onsdagar mellan klockan 15.00—16.45
Ålder: förskoleklass – årskurs 6
Kontakta Lena Karlsson för mer information:
e-post: lena.h.karlsson@svenskakyrkan.se
mobil: 070-277 69 06
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PRO Hälleforsnäs-Mellösa friskvårdsprogram:
• måndagar kl 10–11 gymnastik Gjutarens matsal
kontaktperson: Anita Andersson tel: 070-854 04 29
• tisdagar kl 10–11 Qi-gong Kärrgatan 3, Hälleforsnäs
kontaktperson: Kerstin Johansson,tel: 076-022 07 34
• torsdagar kl 9.30–11 Bowling Flens Sporthall
kontaktperson: Franticek Feranec tel: 073-261 38 72
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under vintern:
(verksamheten har uppehåll mellan veckorna 51 och 02)
• onsdagar kl 15–16.45 Pyssel och sång för förskoleklass—åk 6
Kyrkans hus i Hälleforsnäs
• 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!
Kontakt: tel. 0157-600 08
e-post: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

Ungdomskvällar

(årskurs 6—9)

Församlingshemmet i Mellösa kl 18– 21
• 30 nov Filmkväll med popcorn
• 14 dec Julpyssel
Entré 10 kr/gång Varmt välkomna till oss!

Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.

Den enpundiga kanonen som
nu står i Gjuterimuseet
Kaj Eriksson, som hittade kanonen undangömd i ett förråd på Julita gård, berättar:
Kanonen är gjuten någon gång
efter 1777 när bruket kallades
Hellefors Styckebruk eftersom
stycket är märkt HF.SB och definitivt före 1896 då kanonen
hamnade på Julita gård. Eldrörets kaliber är 5,2 cm.
Jag har länge haft som hobby
att lära mig om stycketillverkning och kanoner, särskilt de
från Hälleforsnäs. Att leta efter
kanoner från Bruket har jag hållit på med länge. Hittills har jag
hittat strax över 50 stycken, flera
i Stockholm och Karlskrona. Ett
sätt att leta utan att resa är att
finkamma Google Maps på intressanta platser, på så vis har
jag funnit flera kanoner på udda
platser.
Jag fick lite funderingar på om
det fanns Hälleforsnäskanoner
på Julita, googlade lite. Jag fann
i arkivbeskrivningen i Nordiska
museet två mindre Hälleforsnäskanoner på fältlavetter, dock
var deras ursprung felmärkt.
Efter en kontakt med intendent

Per Larsson på Nordiska Museet/Julita Gård blev ursprunget
bekräftat
och
misstaget rättat. I och med detta
fick jag tillsänt två pdf-dokument med de båda föremålsbeskrivningarna.
Jag frågade intendenten om
det inte skulle vara kul om en
eller båda kanonerna fick
komma ut i dagens ljus och
visas på Hälleforsnäs Gjuterimuseum. Självklart, tyckte han.
På gjuterimuseets årsmöte berättade jag detta för P-O Lindström, som också nappade på
idéen. Vägen därifrån till att
stycket kom till Hälleforsnäs var
lång, det kan han säkert vid tillfälle berätta mer om.
Gjuterimuseet valde att nöja
sig med den ena kanonen som
nu finns att se på museet. Det
ursprungliga kanonunderlaget
av trä föll vid beröring isär och
en ny lavett behövde tillverkas.
För er som är intresserade av
Hälleforsnäskanoner kan besöka min hemsida kanoner.nu
där jag löpande fyller på med
kanoninformation.
kaJ ErikSSoN

Planerade utgivningsdagar under nästa år:
• nr 160 lördag 23/2 2019
• nr 161 lördag 25/5 2019
• nr 162 lördag 24/8 2019
• nr 163 lördag 30/11 2019
Inlämning av redaktionellt material och annonser
senast en vecka före utgivningsdagen.

Ortens historia
på DVD-skivor
”Flenmo-Nisse”, disponent Nils Eriksson, lämnade
efter
sig
en
kulturskatt i form av
drygt 15 timmar med 16millimetersfilm som han
lät filma i trakterna kring
Mellösa och Hälleforsnäs.
Dokumenteringen
av
händelser på orten började 1937 och fortsatte
ända till Nils Eriksson
dog 1958.
För drygt tio år sedan
började Mellösa hembygdsförening, som för
övrigt grundades av just
Nils Eriksson, processen
med att låta föra över de
gamla filmerna till digitalt
format. Under åren har ett
30-tal filmer av varierande längder kopierats
över till dvd-skivor och
säljs av hembygdsföreningen, på hembygdsgården
och
olika
marknader, bland annat
på julmarknaden i Mellösa den 1 december.
Filmerna går fortfarande
att köpa och nya kopior
görs allt eftersom lagret
eventuellt börjar tryta.

Utan er skulle vi inte
kunna...
Hälleforsnäs Allehanda har
snart funnits i 18 år och vi är
uppe i utgåva nummer 159.
I början spreds tidningen
genom att var och en fick hämta
en tidning i den lokala Konsumbutiken, men i samband med att
tidningen bytte utgivare i mars
2007 började tidningen att delas
ut i alla ortens brevlådor.
Utan dessa ideellt (gratis) arbetande tidningsbud skulle vi inte
kunna existera i den form som
tidningen finns i dag. Vi alla
som har med tidningen att göra
jobbar utan lön. Inkomsterna
från annonserna betalar tryckningen av tidningen. Vi får inget
ekonomiskt stöd av staten eller
kommunen.
Jag tackar återigen tidningsbuden Guido Stikovič, Anders
Hammarqvist, Hasse och Helena Ericson, Magnus Wirström,
Hasse Ericson, Anita Lundin,
Inger Jynfors, Eva Lundin,
Christer Arnrup, Guhn Andersson, Håkan Forselius, Elisabeth
Ekholm, Stig Nygren, Leif
Strand och nykomlingen Annika
Jangedal för ert slit!
Jag vill även tacka alla er som
hjälper tidningen med bild- och
textmaterial. Ni är uppskattade!
Jarmo Haapamäki
HäLLEForSNäS aLLEHaNda

ovan: kanonen som den såg ut 1914 när den magasinerades på Julita gård.
Lavetten på bilden har för länge sedan ruttnat bort och en ny lavett tillverkades av Gjuterimuseets p-o Lindström. av utrymmesskäl valdes en annan
variant, en
skeppslåda, ritad
av kaj Eriksson
efter ritningar
från marinmuseum (se bilden
till vänster).
kanonen är densamma och den
kan alltså
numera beskådas
i Hälleforsnäs
Foto: kaJ ErikSSoN
Gjuterimuseum.
Ni har väl besökt vår sida på facebook? facebook.se/halleforsnas
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Inskickat

Till minne av Weine Gustavsson

Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom tidningens utdelningsområde. Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material. Nästa deadline: lördag 16/2 2019

OK Tjärnen
OK Tjärnen har haft en intensiv höst när det gäller olika arrangemang. Klubbtävlingar: OK Tjärnens klubbmästerskap i dagorientering genomfördes den 18 september vid Hagtorp mellan
Hälleforsnäs och Mellösa. Arrangör och banläggare var Kurt Forslund. Tävlingen kunde räkna in 18 deltagare till start denna soliga
men lite blåsiga höstdag. Klubbmästare blev: DH 7 Sixten Forslund,
H 9 Teodor Lönn, D 12 Tone Håkansson, H 14 Zeb Svensson, DH
21 Jerry Forslund, H 70 Ingemar Gustafsson, D 50 Eva-Stina Pettersson, D 80 Dagny Andersson.
Klubbmästerskapet i nattorientering tillika 72:a årgången av Ärtsoppsloppet avgjordes den 26 oktober i kvällsmörkret i terrängen
söder om Simmelsjön. Klubbmästare blev: D12 Tone Håkansson,
DH 10 Emma Ekeståhl Hellström, H21 Mattias Nilsson, H 70 Erik
Rundström.
Segrare i Ärtsoppsloppet blev: Korta Banan Tone Håkansson och
Långa banan Mattias Nilsson.
Nationella tävlingar: OK Tjärnen och IK Standard anordnade 22
och 23 september DM-tävlingar för Södermanland avseende Medeldistans och Långdistans. Tävlingsområdet var Hedlandets fritidsområde utanför Hållsta. OK Tjärnen ansvarade för DM i
Medeldistans på lördagen. Många av våra medlemmar var engagerade som funktionärer. I ledande befattningar var Ingemar Gustafsson (banläggare) och Erik Rundström (tävlingsledare).
Lördagens DM i Medeldistans samlade 520 deltagare från olika
orienteringsklubbar i Södermanland.
Veterantävlingar: Tillsammans med OK Nalle har OK Tjärnen två
Veterantävlingar under hösten.
Den 11 oktober avgjordes tävlingen på Plevnahöjden i Malmköping. Tävlingen samlade 194 startande veteranorienterare från Södermanland och Västmanland.
1 november avgjordes tävlingen öster om tätorten Hälleforsnäs.
193 startande Veteraner från Södermanland och Västmanland kom
till start. I denna tävling serverades alla startande kaffe och smörgås
med hembakat bröd och stekta ägg. Bakom detta fantastiska arbete
står några kvinnliga medlemmar från OK Nalle och OK Tjärnen
med Elsmarie Lundkvist och Dagny Andersson som ledande personer. Denna speciella förtäring är mycket uppskattad av alla veteranorienterare och blivit OK Nalles och OK Tjärnens ”specialitet”.
kJELL CarLSSoN

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
Tidningen går att ladda ner gratis som en pdf-fil på vår hemsida.
Du kan även 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 konto.
Tidningen ges ut fyra gånger per år, den sista lördagen i varje
februari, maj, augusti och november. Nästa utgivningsdag är
lördagen den 23 februari 2019. Allt material för publicering i
nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda ska ha kommit in
senast lördagen den 16 februari 2019.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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För en kort tid sedan avled Weine Gustavsson. Han blev knappt 82 år.
Weine växte upp i Otterbäcken vid Vänerns strand, dit han då och då
återvände för att besöka anhöriga och för att fiska. Till Hälleforsnäs flyttade han från Södertälje 1961 för att påbörja en anställning på laboratoriet vid AB Järnförädling. I Södertälje hade han bl.a. ägnat sin fritid
åt orientering, så hans ankomst till ”Bruket” föregicks av spekulationer
i lokalpressen, huruvida han skulle kunna bli ett värdefullt tillskott till
bl.a. OK Tjärnens 10-milalag.
Någon 10-milastart blev det dock aldrig för Weine, även om han var
en aktiv orienterare under många år. Han deltog däremot regelbundet
i den årligen återkommande O-ringens femdagarsorientering. Det blev
i stället som föreningsledare och –funktionär, som han kom att göra sina
insatser i och för OK Tjärnen. Han var ledamot i föreningens styrelse i
drygt 20 år, varav 16 år som ordförande. Under hans tid som ordförande inföll OK Tjärnens mest framgångsrika period i tävlingssammanhang, inte minst med tanke på Ulla Lindkvists mångfaldiga framgångar
i såväl internationella som svenska mästerskap. Även om Ullas och
andra tjärnenorienterares tävlingsframgångar under denna tid i första
hand var de enskilda tävlandes förtjänster, bidrog Weine ofta genom
att medverka som engagerad lagledare i olika sammanhang, exempelvis vid 10-mila och andra budkavlar/stafetter.
Under Weines ordförandetid skapades dock viktiga förutsättningar
för en framgångsrik orienterings- och föreningsverksamhet:
• OK Tjärnen började framställa egna orienteringskartor, först på rent
ideell väg och senare med anställda professionella kartritare, som bl.a.
finansierades med hjälp av kommunala anslag.
• Orienteringsklubbarna i Flen, Katrineholm och Vingåker skapade
tillsammans och med stöd av sina respektive hemkommuner IP Skogen
(= idrottsplatsen skogen), som består av materiel och utrustning att använda vid skilda orienterings- och friluftsarrangemang.
• OK Tjärnens första riktiga klubblokal började hyras ungefär samtidigt som Weine blev ordförande, och 16 år därefter kunde det nuvarande klubbhuset, ”Tjärnhuset”, invigas efter ett omfattande
ombyggnads- och renoveringsarbete utfört av föreningsmedlemmar.
Till ordförandeskapet hörde vid denna tid också rollen som tävlingsledare. OK Tjärnens årligen återkommande nationella orienteringstävling genomfördes under många år med Weine i tävlingsledarrollen.
Tävlingen hade oftast mellan 1000 och 1500 deltagare och ett hundratal
funktionärer, och det behövdes förvisso en väl fungerande organisation
för att kunna genomföra ett sådant arrangemang. Det var naturligtvis
tävlingsledarens uppgift att hålla ihop och leda tävlingsorganisationen.
Efter det att han avgått som ordförande, fortsatte Weine att vara så
aktiv i föreningsarbetet, som hans stundom sviktande hälsa medgav.
Han var bl.a. med som representant för OK Tjärnen, när Hälleforsnäs
bruksmarknad startade för drygt 20 år sedan. Han var därefter också
ledamot av Bruksmarknadens styrelse ett flertal år.
Vi orienteringskamrater i OK Tjärnen minns Weine med tacksamhet
och värme.
Erik rUNdStröm

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

Förfrågningar via e-post: ja
rmo@jarmos.se

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

Årsavslutning för orienteringsskolan
OK Tjärnens orienteringsskola (OL-skolan) har under 2018 haft 25
utbildnings- och träningstillfällen fördelade på 12 under våren och
13 under hösten. Tisdagen den 6 november hölls årsavslutning i
klubbhuset på Torsbovägen i Hälleforsnäs. Deltagarna, deras ledare
och ett flertal föräldrar fick då dels utvärdera årets verksamhet och
aktiviteter, dels vara med om prisutdelningar för klubbmästerskap
i såväl dag- som nattorientering. Dessutom delades medaljer i olika
valörer ut till alla deltagare, som under året varit närvarade vid
minst 50% av träningstillfällena. Sammanlagt 24 ungdomar erhöll
sådan medalj. OL-skolans vandringspris till den, som samlat ihop
flest aktivitetspoäng vid både träningstillfällen och nationella orienteringtävlingar, tilldelades i år precis som de närmast föregående
åren Zeb Svensson. Ett särskilt aktivitetspris/flitpris tilldelades
också Tyra Lönn.
Erik rUNdStröm
ok tJärNEN

Hälleforsnäs Gjuterimuseum
Den välbesökta bruksmarknaden gjorde att även bandyutställningen, gjuterimuseet och gamla affären hade många besökare.
Även statsministern Löfven besökte museet under marknadsdagen.
I år kunde vi också visa upp en kanon som är gjuten i Hälleforsnäs
kring slutet av 1700-talet (se artikeln på sidan 5).
På 1500- och 1600-talen invandrade valloner till Sverige från Holland och Tyskland och införde gjuterikonsten här. Därför var det
roligt att ett 50-tal medlemmar från vallonska sällskapet kom för
och besökte museet.
Frågetävlingen vanns av Tomas Andersson, Eskilstuna, och Mari
Frankenberg, Hälleforsnäs, som båda fick varsitt ex av boken
”Kvinnorna på Bruket”.
BirGitta HELLStröm

makarna Löfven besökte Gjuterimuseum under Bruksmarknaden den 15
september. Statsministern fick en guidad visning. Håkan Spångberg informerade statsministerparet om bandyutställningen och per-olov Lindström om
gjuterimuseet.
Foto: BirGitta HELLStröm

(ledamot), Ola Söderqvist (ledamot/representant för HIF). Revisorn
är Stig Nygren.
Vi har en förhoppning om att bygderådet ska vara mer än bara en
styrelse. Rådet är till för alla, därav är det viktigt att Ni är med och
påverkar vad vi tillsammans ska jobba med. Ett första medlemsmöte är planerat till januari 2019. Mer information angående datum,
tid och plats anslås i december. Vi kommer att anslå det på anslagstavlor i Hälleforsnäs, på Fröken Larssons Café, på vår facebooksida
facebook.se/halleforsnasbygderad och även skicka ut information
till dem som redan har anmält intresse för att bli medlemmar.
Om Ni vill komma i kontakt med oss gör Ni det via vår Facebooksida eller via förslagslådan som finns på Fröken Larssons Café.
Som många av er säkert har sett deltog vi i en trygghetsvandring
som genomfördes i Hälleforsnäs den 5 november. Ni kan läsa mer
om trygghetsvandring på Flens Kommuns hemsida, Flen.se. Rapporten finns även upplagd på vår egen Facebooksida och det går
även att återfinna den i Hälleforsnäs Bygderåds pärm som står på
Fröken Larssons Café.
Efter informationsmötet känner vi oss optimistiska och tror att det
finns mycket kraft och engagemang i Hälleforsnäsborna. Vi ser fram
emot att träffa Er på medlemsmötet i januari!
HäLLEForSNäS BYGdErÅd
StYrELSEN

Handarbetsträffar på Fröken Larssons café
Monica Larssons café på Storgatan har blivit en ny mötesplats i
Hälleforsnäs vid sidan av Folkets hus. Bland annat har cafét blivit
en träffpunkt för en skara av ortsbor som är intresserade av handarbete. Caféägaren Monica har anordnat två handarbetsträffar på
sitt café och ska försöka ordna liknande träffar åtminstone en gång
per månad. Nästa träff blir den 7 december. Då presenterar Soile
Andersson från Hälleforsnäs sitt handarbete.

Handarbetsträff på Fröken Larsson café. ”oj vilken uppslutning! det blev
smockfullt i caféet vid den andra träffen den 2 november med trevliga glada
människor som lyssnade på Elsmarie Besterman, som fängslade alla med sina
berättelser och visning av alster.”, skriver monica. Foto: moNiCa LarSSoN

Hälleforsnäs Bygderåd:
Tillsammans får vi Hälleforsnäs att blomstra

Barnloppisarna nu samlat in över 50 000 kr

Vi är igång! Formaliteterna för bildandet av Hälleforsnäs Bygderåd
är snart klara. Under hösten har vi, ett gång Hälleforsnäsbor, under
ledning av interimsstyrelsens ordförande Cecilia Gustafsson, förberett bildandet av ett bygderåd även i vår del av kommunen.
Den 25 oktober anordnades en informationsträff för alla Hälleforsnäsbor, där det nykonstituerade bygderådets styrelse presenterades:
Marina Karlsson (ordförande), Dan K Östberg (kassör), Monika
Larsson (sekreterare), Ann-Louise Alm (ledamot/representant för
Folkets Hus), Anette Dahl (ledamot), Bo Gustafsson (ledamot/representant för Hälleforsnäs Gjuterimuseum), Thomas Högberg (ledamot), Marlene Lindström (ledamot/webbansvarig), Bo Nilsson

Loppmarknaderna med barnkläder och leksaker i Mellösa och Hälleforsnäs som Sara Lisell, Therese Hessel-Jonsson och Camilla Martinsson har anordnat sedan mars 2014 har nu dragit in totalt över
50 000 kronor till Barncancerfonden. Loppisen på Hälleforsnäs
sporthall den 22 september var den nionde i ordningen.
Camilla Martinsson skriver: ”Vi fick denna gång in 3 600 kr, vilket
gjorde att vi nu spräckt 50 000-kronorsvallen på insamlingen "Till
minne av Wilhelm". Jag har nu höjt upp målet till 75 000!”
För cirka sju år sedan miste Camilla sin son i cancer. Nu stödjer
hon Barncancerfonden genom att arrangera en återkommande loppis tillsammans med två vänner och arbetskamrater.

Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.

Hälleforsnäs Allehanda #159 • 24 november 2018

7

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

Välkomna !

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

