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Vårt lilla ”köpcentrum” mitt i Hälleforsnäs
När Konsumbutiken vid Celsings allé byggdes 1931 hyste
den fem mindre butiker och
var på ett sätt vår första köpcentrum. Nu är cirkeln sluten
och återigen rymmer fastigheten flera verksamheter.
— Alla verksamheter som fungerar ger draghjälp till andra
företag på orten, säger Ove Gustafsson, föreståndare på Coop
Hälleforsnäs och välkomnar Fröken Larssons Café och alla andra
affärsrörelser som flyttat till
andra änden av byggnaden.
— Ju fler företag det finns på
orten desto större är chansen att
de ger draghjälp åt varandra.
Om man kommer till Hälleforsnäs för att äta lunch eller fika i
cafét kan man exempelvis passa
på att även handla i den lokala
livsmedelsbutiken.

Fastigheten vid Celsings allé har genomgått en rejäl ansiktslyftning under vintern, både utvändigt och på insidan.
Den har även fått nya hyresgäster (i den på bilden vänstra änden av byggnaden).

Renoverat inne och ute
Fastigheten har under hösten
och vintern genomgått en ordentlig ansiktslyftning. I likhet
med andra Coops fastigheter
målades den om till en
mörkbrun, nästan svart nyans
och butiken fick nya skyltar. Dessutom fick parkeringsplatsen ny
asfaltsbeläggning.
Butiken har fått nytt golv, nya
kylanläggningar på färskvarosidan, ny blomavdelning, nya
kundvagnar och korgar och man
har även sett över hyllornas placering.
— Man upplever butiken som
rymligare och mer välkomnande, inte minst tack vare att vi
har tagit bort grindarna vid ingången, säger Ove.
Livsmedelsbutiken har genomgått många förändringar
sedan Ove Gustafsson blev dess
föreståndare 2005. Att förfina
sortimentet och få kunderna att
trivas är en ständigt pågående
process, men ansträngningarna
har gett gott resultat.
— Vår omsättning har ökat

ove Gustafsson, som tidigare var föreståndare för en konsumbutik i Nyköping, flyttade för 14 år sedan till mälby
Foto: Jarmo Haapamäki
utanför mellösa och tog över konsumbutiken i Hälleforsnäs.
cirka 30 procent sedan jag tog
över butiken. Lönsamheten
under de senast åren har varit
god, säger Ove nöjt.
För att vara en livsmedelsbutik på en så liten ort har Coop
Hälleforsnäs ovanligt brett sortiment, jämfört med många
andra Coop-butiker.
— Där går lite emot riktlinjerna. När vår grundsortiment
skulle bestå av 3 000 varor har
vi cirka 4 500. Jag försöker anpassa sortimentet enligt kundens önskemål, så gott det går.

Ove poängterar också vikten
av att ha professionell och trevlig personal som värnar om
kundens trivsel.

Framtiden ser ljus ut
Under de 14 åren som Ove drivit butiken har han sett Hälleforsnäs förändras.
— Jag har kom hit var Hälleforsnäs en ort på nedgång. Man
rev hyreshus som stod tomma.
Det är andra tider nu. Vad jag
förstår så är det nu brist på lägenheter. Framtiden ser mycket

ljusare ut.
Ove säger att det märks även
i kundernas köpvanor att folk i
allmänhet har det numera
ganska bra ställt. Många köper
varor av högre kvalitet och det
är inte alltid priset som styr.
— Jag tror att den tiden är
förbi när folk räknade korvören
när de handlade. Om man exempelvis vill köpa ekologiska
produkter så gör man det även
om det är lite dyrare.
— Allt fler anser att kvalitet
får kosta lite mer.
Jarmo Haapamäki

”Syns man inte
sa
̊ finns man inte”
Jag försöker alltid uppmuntra
föreningar och liknande att
berätta om dess verksamhet
när tillfälle ges. Ett ypperligt
tillfälle erbjuds fyra gånger
om året denna tidning som
delas ut gratis till cirka 1 800
hushåll i närområdet.
Många föreningar struntar i
denna möjlighet. Jag vet inte
om detta beror på lathet,
dumhet eller ointresse, eller
på en kombination av dessa.
Jag inser att detta gäller även
min egen verksamhet. Under
den senaste tiden har jag hört
ryktas om att jag har slutat
med musiken, spelandet med
mitt rockband och som trubadur samt lagt ner min inspelningsstudio. Detta stämmer
inte, jag har inte slutat!
Fakta: Jag har sjungit och
spelat i band (med elgitarr
som huvudinstrument) sedan
slutet av 1970-talet och kommer förmodligen att fortsätta
med det tills jag dör. Jag älskar musik.
Fakta: Jag har inte demonterat min inspelningsstudio.
Den senaste musikinspelningen där gjordes bara för ett
veckor sedan, en kvinnlig artist från Åland var här några
dagar med sitt band och för
femte gången på lika många
år spelade hon in en skiva i
min Torsbo Sound-studio i
Hälleforsnäs.
Nu har jag alltså berättat att
jag fortfarande finns. Gör det
ni också!
Jarmo Haapamäki

Många företagare under samma tak
Postens gamla lokaler i
samma byggnad med Coop
har under många år varit uthyrda till Mebyskolan. Nu
rymmer lokalerna ett café,
en telefonreparatör, en itkonsult och en fotvårdare.
— Vi flyttade hit för att söka
lugnet. Hälleforsnäs är ett fantastiskt ställe, säger Thea och
Jesper Rur, paret som hyr lokalen.

Behandling av fötter
Thea, som arbetat många år
inom vården, utbildade sig till
medicinsk fotvårdsterapeut
och har nu öppnat sin praktik i
Hälleforsnäs. Hon gör även
hembesök.
— Jag kommer nog att få
många kunder. Fotvård är någonting som alla behöver, säger
hon.
Hon berättar att man får åka
ganska långt från Hälleforsnäs
och ofta är det flera månaders
väntetid för att få behandling.
Många fotvårdare tar inte ens

thea rur, medicinsk fotterapeut

thea och Jesper rurs önskan att få arbeta tillsammans var en stor anledning till att paret hyrde lokalen till sina respektive verksamheter.
emot några nya kunder.
Fotterapeuter arbetar med
både fothälsovård och fotsjukvård genom att behandla och
förebygga fotbesvär och ge råd
om hur man på bästa sätt sköter sina fötter.

IT och hemmabio
Theas man Jesper har inte riktigt hunnit att komma i gång
med sin verksamhet. Renoveringen av de slitna lokalerna
har tagit mycket av hans tid.
Jespers affärsidé är att uppgradera datorer, installera nätverk, planera och bygga
hemmabiosystem och hålla
kurser i datoranvändning.
— Det finns många pensionärer som skulle gärna vilja använda datorer men har aldrig
lärt sig hur man gör. Jag jobbar
gärna med seniorer, jag har hållit många sådana kurser.
— Under de fyra månaderna
som det har tagit att göra i ord-

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Friskv årdsmassage 410 kr
Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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ning lokalerna har det bara gått
ut pengar, det börjar bli dags
att få in något också, skrattar
han.
När man pratar med Jesper
förstår man snart att pengar
inte alltid varit den drivande
kraften när han gjort sina val i
livet. Han har bland annat jobbat som porträttfotograf och
dykinstruktör i Asien.
— Alla mina fritidsintressen
har nog blivit ett arbete för mig
någon gång i livet. Det slutade
ofta med att jag insåg att det
var roligare som hobby och jag
har gått vidare, säger Jesper.
— Vi trivs att jobba tillsammans, min fru och jag. Det var
ett viktigt skäl till att vi skaffade den här lokalen.
Egentligen var lokalen för
stor för dem, men det problemet löste sig fort. Monica Larsson, som i fjol öppnade ett café
på Storgatan, letade efter en
större lokal. Muhammed Mu-

hammed Ali, en nyinflyttad
Hälleforsnäsbo, letade också
efter en affärslokal. Båda fick
dela lokal med Thea och Jesper.

Mobiltelefonservice
Muhammed (med efternamnet
Muhammed Ali) kom till Sverige som flykting från krigsdrabbade Syrien för tre år
sedan. Han blev placerad i
Nordingrå i Norra Sverige
(Höga kusten), men flyttade till
Hälleforsnäs då han av en
slump träffade konstnärerna
Kaarin Bonde Jensen och Gun-

nar Carl Nilsson, när de hade
kommit dit för att jobba med
eldskulpturer.
Konstnärsparet har hjälpt Muhammed med att få igång sitt
företag och när det var svårt att
hitta en hyreslägenhet fick han
flytta in i konstnärernas villa.
Muhammed är ingen nybörjare i att laga mobiltelefoner och
läsplattor. I sitt hemland jobbade han under många år med
detta. När han insåg att det inte
fanns några företag i Flens kommun som sysslade med detta
beslöt han att starta eget.
— Det vanligaste felet på mobiler och surfplattor är spruckna
glasskärmar. De är ganska lätta
att byta. Priserna på reservdelar
kan däremot variera ganska
kraftigt mellan olika fabrikat.

Fröken Larsson café

muhammed lagar trasiga telefoner
och läsplattor.

Monica Larssons lilla café på
Storgatan blev snabbt en populär samlingspunkt för många
Hälleforsnäsbor. Så pass populär att Monica bestämde sig för
att flytta till större lokaler.
— Här kan jag till och med
bygga en scen där jag kan ordna
musikuppträdanden, säger Mo-

monica Larsson (bakom disken) stortrivs i de nya lokalerna. ”tack vare den
större ytan kan jag bygga en scen där i hörnet och ordna musikuppträdanden
här. och jag slipper springandet mellan våningarna, vilket jag avskydde.”
nica, som själv jobbat som sångcoach och sångerska.
Hon är mycket nöjd över sitt
första år som caféföreståndare.
— Det har gått så bra att jag
kanske kan till och med börja ta
ut lite lön, skrattar hon.

Gratis möteslokal
Jesper Rur berättar att det finns
ett rum längre bak i lokalen som
för tillfället inte används till
något.

— Vi har beslutat att låta de lokala föreningarna låna rummet
som möteslokal. Jag ordnar projektor, fixar möbler och annat
som behövs och det kostar inget
att få hyra lokalen när rummet
blir klart. Det blir vårt sätt att
stötta det lokala föreningslivet,
säger Jesper.
— Man måste inte alltid behöva ta betalt för allting.
Jarmo Haapamäki

Bruksrestaurangen Hälleforsnäs
Restaurang • Catering • Evenemang • Konferens

Natasja, Jim och Axel hälsar er varmt välkomna!
Hemsida: www.axellent.se
E-post: info@axellent.se
Tel: 0733-260516
Adress: Gjutmästarbacken 1, 64831 Hälleforsnäs
(Lokalen ovanför Jürss Mejeri)
Facebook: Hälleforsnäs Bruksrestaurang
Instagram: bruksrestaurangen
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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 maj 2019
lör 23/2. Musik Bluegrass-jam på Teater Klämman, Fridals gård,
Mellösa kl 18–23. Tel. 0735-99 76 92, hemsida: teaterklamman.se
Även lör 30/3 och 27/4.
sön 24/2. Musik Folkmusik-jam på Teater Klämman, Fridals gård,
Mellösa kl 12–16. Även sön 31/3 och 28/4
lör 2/3. Musik Bor Gunnar Jansson. Teater Klämman, Fridals gård,
Mellösa kl 19.30 (öppen från kl 18)
lör 2/3 Live på bio: Opera Donizettis ”Regementets dotter” direkt
från Metropolitan i New York, med P. Yende. Inträde 350 kr
Bio facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 19
Tel. 0157-408 37 Hemsida: folketshus-halleforsnas.se
sön 3/3 Film ”Draktränaren 3” Bio Facklan, Hnäs Folkets hus kl 15.30
sön 3/3 Film ” The Mule” med Clint Eastwood. Bio Facklan kl 18.00
tis 5/3 Träff om nattvandring på Folkets Hus i Hälleforsnäs kl 19
Anmälan via e-post till bruksvandrarna@nattvandring.nu
ons 6/3 Sopplunch Mellösa Församlingshem kl 12, kostnad 40 kr
Anmälan senast mån 070-320 64 23 eller 070-640 50 34
Även ons 20/3, 3/4 och 17/4
fre 8/3 Musik ”Contraband” från ABBA till Bach. Teater Klämman,
Fridals gård, Mellösa kl 19.30 (öppen från kl 18)
Tel. 0735-99 76 92, hemsida: teaterklamman.se
lör 9/3 Kulturlördag i Konstgalleriet Hälleforsnäs. Utställande konstnär
Linda Lasson kommer och berättar om utställningen, sitt konstnärskap
och sina inspirationskällor. Servering av soppa med bröd och ost.
Kostnad för föredrag och soppa 70 kr. Förhandsanmälan.
Konstgalleriet Hälleforsnäs Bruket, Gjutmästarbacken 1. Öppettider:
fredagar 11-17, lördag och söndag 10-14. Galleriet delar lokal på
Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som har samma öppettider.
tis 19/3 OK Tjärnens orienteringsskola startar på Tjärnens klubblokal,
Torsbovägen 14, Hälleforsnäs kl 18
tor 21/3 Sopplunch i Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 12, kostnad 40 kr
Anmälan senast tis 0157-413 85. Även tor 25/4
tis 26/3 Årsmöte med Hälleforsnäs Gymnastikförening på OK Tjärnens
klubblokal, Torsbovägen 14 Hälleforsnäs kl 19
lör 30/3 Barnloppis Hälleforsnäs Sporthall kl 10–13
Försäljning av begagnade leksaker, kläder, leksaker m.m.
Bordshyrorna går till Barncancerfonden. Bokning: Therese HasselJonsson 070-262 60 31 eller Camilla Martinsson 073-363 93 50
lör 30/3 Live på bio: Opera Wagners ”Valkyrian” direkt från
Metropolitan i New York, med Christine Goerke. Inträde 350 kr
Bio facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 19
Tel. 0157-408 37 Hemsida: folketshus-halleforsnas.se
sön 14/4 Årsmöte med Mellösa Hembygdsförening på
Bruksrestaurangen, Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs kl 14

Underhållning med Sofia Björklind och Gustav Andersson, kaffe, lotteri
tor 18/4 Skärtorsdagsmässa Mellösa kyrka kl 19
Sång av Lena Karlsson, Mathilda Egrér, Louise Egrér, Marie Egrér
och Margaretha Mannfeldt
fre 19/4 Långfredagsgudstjänst i Hälleforsnäs kyrka kl 11 Sång av
Elvira Holmstedt, Louise Egrér, Elionore Säfström och Emma Karlsson
sön 21/4 Familjemässa i Mellösa kyrka kl 11
med Pyttekör, Barnkör, Mariakören och Kyrkokören.
Camilla Martinsson spelar blockflöjt
sön 28/4 Musik Hälleforsnäs kyrka kl 18
Vårkonsert med Hälleforsnäs barnkör och pyttekör
tis 30/4 Valborgsmässofirande i Mellösa Kyrkokören sjunger in våren från
Kyrkskolans trappa kl 19.30 medan valborgsmässoelden flammar.
Kaffe och korv kan efter sången inhandlas i Hembygdsgården.
sön 12/5 Möte med Mellösa Bygderåd på Teater Klämman, Fridals gård,
Mellösa kl 15–16
Hälleforsnäs gymnastikföreningens program
Hälleforsnäs sporthall:
• söndagar kl 17 – 18 gympa 6–9 år, kl 18.30 – 20 innebandy
• 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
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
Hälleforsnäs IF fotboll Edströmsvallen, Hälleforsnäs
Se hemsidan svenskalag.se/HalleforsnasIF för information om matcherna
som börjar i slutet av april – och om valborgsfirandet på Edströmsvallen.
Meddelanden anslås även på runda anslagstavlan mittemot Coop Konsum.
Konstgalleriet Hälleforsnäs 26/1 – 24/3 Lena Lasson (textil, broderade
bilder), 30/3 – 19/5 Lena Cedergren (skulptur i brons och lera)
Vernissage lördag lör 30/3 kl. 10-14
Konstgalleriet Hälleforsnäs, Bruket, Gjutmästarbacken 1
Öppet fredagar 11–17, lördag-söndag 10–14. Galleriet delar lokal på
Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som har samma öppettider.
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet under vårterminen:
• onsdagar kl 15–16.45 Pyssel och sång för förskoleklass—åk 5
Kyrkans hus i Hälleforsnäs
• torsdagar kl 15–16.45 Pyssel och sång för förskoleklass—åk 5
Mellösa församlingshem
• 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!
• varannan fredag kl 18-20.30: Fredagsmys för åk 5–9,
Mellösa församlingshem
Kontakt: tel. 0157-600 08
e-post: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
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Bysmedjan i Mellösa återigen öppen
Bysmedjan, cafét vid Sockenvägen i Mellösa, var stängt
stora delar av förra året. Nu
har den öppnat igen i ny regi.
— Jag behöll det gamla namnet Bysmedjan, jag lade bara till
ordet Café i början, säger Lena
Hagman som tillsammans med
sin man köpte fastigheten för tre
år sedan.
Italienska språket dominerar
när hon pratar med sin man och
sina barn. Lenas man, Luca, är
italiensk och deras två barn är
uppvuxna i Italien.
— Från början kommer jag
från Värmdö men jag har bott
15 år i Italien. Det var där jag
träffade min man och bildade
familj med honom.
De båda har under många år
jobbat i restaurangbranschen
och drev dessutom en egen bar
i Italien. Det bjuds på många italienska läckerheter i Café Bysmedjan, allt från pizza och
pastarätter till hembakade konditorivaror.
— Det är vår specialitet, delikatesser från Italien, varvat med
lite svenska rätter.

”Den där vill jag ha!” säger Elliot
Buskas, 3 år, och pekar på en
Nutella-kladdkaka.
SNÄS!
ÄLLEFOR
NYTT I H

Egenföretagaren
Lena Hagman har
tidigare drivit en
egen bar i italien
tillsammans med sin
man och har jobbat
många år i restaurangbranschen.
”Jag blev ofta stoppad av folk i byn
som undrade när
Bysmedjan skulle
öppna igen. till slut
beslöt jag att ta över
verksamheten.”
Foto:
Jarmo Haapamäki

Förutom lättare varmrätter
och hembakat fikabröd säljs
även några utvalda Italienska
matvaror som pasta, olivolja
och tonfisk i cafét.
— Något som snabbt blivit populärt är vår ”fredagskasse”
som kan beställas dagen före.
Den är fylld med färdiglagad
förrätt, huvudrätt och efterrätt.

Råkade hamna i Mellösa
— När vi flyttade till Sverige
2014 bosatte vi oss först i
Värmdö där jag kommer ifrån.
Men när vi ville köpa ett större
hus som vi kunde dela med
mina föräldrar började vi leta
utanför Stockholmsområdet,
där priserna är betydligt lägre.
Slumpen avgjorde att det blev
just Mellösa.
Det var huset där Barbro och
Bellete Ergetie och ”Bokens
stad” höll hus. I fastigheten
ingår även den tidigare smedjan, numera ombyggd till café.
— Det avgörande var att bostadshuset var anpassad för två
familjer, att vi skulle ta över
cafét var inte vår första tanke.

Marie och Gunnar Widegren,
som drev cafét Bysmedjan fortsatte som hyresgäster även efter
ägarbytet, men var tvungna att
sluta på grund av hälsoskäl.
Bysmedjan stängdes i februari
2018. Efter en tid beslutade Lena
att ta över cafét.
Lokalen har under hösten renoverats och Lena har satt sin
prägel på stället. Cafét är inte
fullbelamrat med saker utan är
sparsamt inrett med endast få
men noga utvalda inredningsdetaljer. Det finns gott om plats
att sitta och fika i lugn och ro.
Lena Hagman, vars man Luca
hjälper till i köket när han har
tid, berättar att hon ”smygöppnat” lite smått och tidigare haft
öppet endast under helgerna,
men att hon nu ska ha öppet sex
dagar i veckan.
— Jag har tidigare haft ett heltidjobb men har blivit friställd
på grund av arbetsbrist. Då passar jag på att satsa helhjärtat i
Café Bysmedjan.
Jarmo Haapamäki

Ny inredningsbutik
i Hälleforsnäs
”Lördagen 2/3 öppnar Sagolikt” står det på skyltfönstret på Storgatan 16.
Som många andra blev vi
nyfikna på vad denna
butik kunde vara och fick
reda på att Sagolikt är en
inredningsbutik med gammalt och nytt, från bordslampor till antika möbler.
— Det blev ett hastigt beslut att öppna butiken just
nu. Det berodde mest på
att cafét som fanns i lokalen flyttade och lokalen
blev ledig, berättar Carola
och Håkan Malmsten som
tillsammans ska driva affären, som har åtminstone
till en början öppet endast
under helgerna.
— Vi har lite olika förhållningssätt till gamla
saker. Jag är samlaren, Carola är den som efter renoveringen kan tänkas att
sälja den antika möbeln
eller vad det nu kan vara,
skrattar Håkan, som för
många år sedan drev en
snarlik rörelse i byggnaden. ”Oumbärliga ting”
hette den butiken.
”Loppis i ladan” hette
Carolas motsvarande butik
i Nykvarn som hon hade i
fyra års tid.
— Sagolikt är inte en loppis utan en inredningsbutik med lite klass. Min
farmor sa alltid ”sagolikt”
om någonting som var väldigt bra, därav butikens
namn, berättar Carola.
Jarmo Haapamäki

Theas Medicinska Fotvård
Thea Rur
Medicinsk Fotterapeut
E-post
info@theasmedicinskafotvard.se
Telefon
070-739 81 74
Adress
Celsings allé 13
(samma byggnad som Coop Konsum)

Ett stort tack till all våra frivilliga utdelare, utan er skulle tidningen inte finnas till!
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Inskickat
Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom tidningens utdelningsområde. Skicka gärna in texter för publicering, men
håll er kort – vi har ju begränsat med utrymme. Vi förbehåller oss rätten
att redigera allt insänt material. Nästa deadline: lördag 18/5 2019.

säsongen håller på fram till den 28 maj.
Såväl gamla yngre som nya yngre deltagare är välkomna! Detta
gäller naturligtvis också föräldrar.
Erik ruNDström
ok tJärNEN

Sörmlandssalongen 2019

OK Tjärnen – hösten som gick
OK Tjärnen kommer att ha sitt 75:e årsmöte i slutet av februari.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer utmärkelser att
delas ut till medlemmar som gjort förtjänstfulla insatser för OK
Tjärnen, vidare kommer prisutdelning att ske till medlemmar som
deltagit i våra klubbmästerskap.
En tillbakablick på vad som hänt under hösten 2018 visar bland
annat att vi har anordnat DM i Medeldistansorientering för Sörmland den 22 september. Tävlingen avgjordes på Hedlandet utanför
Hållsta. Banläggare var Ingemar Gustafsson. Knappt femhundra
tävlande kom till start.
I mitten av oktober anordnade OK Tjärnen en veteranorientering
på Plevnahöjden i Malmköping och i början på november en veteranorientering i utkanten av Hälleforsnäs. Tävlingarna, som arrangerades tillsammans med OK Nalle, samlade totalt knappt
fyrahundra startande veteraner (pensionärer) från Sörmland och
Västmanland.
Under tiden juni–augusti anordnade OK Tjärnen Trim/Naturpasset. Sextiotre kartpaket såldes. Trim/Naturpasset möjliggjorde för
allmänheten att besöka trettio ”fasta” kontroller i terrängen norr
om Hälleforsnäs. Som en del i vårt firande av vår 75-åriga verksamhet bjöds samtliga deltagare till en avslutningskväll med förtäring.
Under 12 veckor i höstas anordnades som vanligt orienteringsskola, där sammanlagt ett 30-tal barn och ungdomar i åldrarna
5–14 år deltog. Avslutningen ägde rum i föreningens klubbhus. Då
delades både priser för årets klubbmästerskap och aktivitetsmedaljer för flitigt deltagande ut.
Våra egna medlemmar har gjort över tvåhundra starter i olika orienterings-tävlingar. Den allra största delen avsåg starter i veterantävlingar i Sörmland och Västmanland.
kJELL CarLssoN
ok tJärNEN

Orienterinsutbildning för barn och ungdomar
OK Tjärnens orienteringsskola (OL-skola) kommer att starta årets
vårsäsong tisdagen den 19 mars klockan 18 i klubbhuset (Torsbovägen 14, Hälleforsnäs). Precis som tidigare år kommer vi främst
att ägna oss åt praktiska orienteringsövningar och träning, men en
och annan teorisnutt smyger vi nog också in. Vi räknar med att vår-
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samlad konst i Eskilstuna. Juryn valde fem konstnärer verksamma i vår tidnings utdelningsområde att delta i årets sörmlandssalongen (från vänster):
Gunnar Carl Nilsson, inger Hahn-redin, inger-Linnea Carlsson, kaarin Bonde
Jensen, Johan Lilliesköld. Gruppbilden togs vid vernissagen den 2 februari.
sörmlandssalongen 2019 är den 55: e i ordningen och arrangeras av Eskilstuna konstförening. utställningen pågår på Eskilstuna konstmuseum till den
Foto: EVa WErNLiD
sista mars.

Ljusmässa i Mellösa kyrka den 3 februari
På kvällen den 3 februari fylldes Mellösa kyrka med sång och
musik. Det blev en rogivande mässa där musik framfördes av församlingens körer under temat ljus. Denna söndag var det Kyndelsmässodagen och ordet kyndel är ett gammalt ord för ljus.
Pyttekören, Barnkören, Mariakören samt Kyrkokören medverkade.
Körerna vandrade in till tonerna av ”Låt oss vandra i ljuset” och
tände varsitt ljus framme i ljushållarna. Även de lyssnande åhörarna fick möjlighet att tända ljus.
Mariakören, en av församlingens körer, hette tidigare Ungdomskören, men har numera bytt namn för det gamla namnet började
bli lite vilseledande allt efter körmedlemmarna blivit äldre. Kören
bjöd bland annat på sångerna ”Vem väljer köld och ensamhet”,
”Jungfru Marias vaggvisa” och ”Balladen om kråkguldet”.
Några av barnen som deltog läste upp fina kärleksfulla dikter som
de själva skrivit.
Alla körer avslutade mässan med att tillsammans sjunga ”Sov
alla” av Astrid Lindgren och Jill Jonssons ”Kärleken är”.
Efter mässan bjöds det på kaffe och kaka nere i kyrkan – ett tillfälle
till trevlig samvaro och möjlighet till nya eller gamla bekantskaper.

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. Eventuella 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 25 maj 2019. Allt material för publicering i
nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda ska ha kommit in
senast lördagen den 18 maj 2019.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Vi vill påminna er att insändarna inte alltid reflekterar våra egna tankar eller övertygelse.

marGarEtHa maNNFELDt

Café Bysmedjan
Sockenvägen 46, Mellösa
måndag stängt
tisdag, onsdag 11–17
torsdag, fredag 7.30–17.30
lördag, söndag 11–16

Nyårskonserterna i Mellösa kyrka 2009–2019
På nyårsafton var det återigen dags för nyårskonsert i Mellösa
kyrka för tionde gången. Temat denna gång var en minneskavalkad
med gott och blandat från de tidigare åren.
Det började med att Örjan i kyrkokören fyllde 50 år den 29 december 2009. Han ville bjuda sina långväga gäster från Norrland på en
konsert i kyrkan. Det var Örjan som ansvarade för programmet men
församlingen var med och arrangerade, då allmänheten fick komma
till kyrkan som på vilken konsert som helst och stora kyrkokören
deltog med sång.
Året därpå tog Kyrkokören över ansvaret för nyårskonserten och
vi har sedan dess anordnat en konsert varje nyårsafton med olika
teman.
Publiken får biljetter längst ner i vapenhuset. Första åren var det
gratis inträde men då det kostar för oss med rekvisita så har vi tagit
en entréavgift för mingelintag och underhållningen. Innanför nästa
dörr serverar vi något som passar till temat. Röda mattan är utrullad
och vi har värdinnor som är klädda så det passar årets tema och de
delar ut programblad och ser till att glas samlas in då det har minglats klart innan starten klockan 12.30.
Som ett exempel bjöd vi på drömmar (kakan som heter så) när
årets tema var ”I en dröm”. Vi har alltid cider som vi bjuder på och
tex året som temat var nyårskarameller bjöd vi på godis. En i kören
bakar varje år fröchips som det också bjuds på.
Varje föreställning innehåller sång, teater och spex och publiken
är med i allsång och ibland även i dans. Vi har nästan alla år haft en
filmduk med text och bildspel under konsertens gång. Kyrkan pyntas också med saker som passar årets tema.
Efter varje konsert känner vi som jobbar med denna produktion
oss helt färdiga och känner att vi mäktar nog inte med detta ett år
till — men sedan kommer våren och vi lyckas starta upp en ny produktion igen så vem vet, vi kör nog i år igen...
De tio olika teman vi har haft:
2009 - Örjan 50 år
2010 - En resa i tid och rum
2011 - En resa mellan himmel och jord med Mellösa Airlines
2012 - Bio ”Som i en dröm”
2013 - Körens nyårskarameller
2014 - Körens nyårscafé
2015 - Schlager & hits vi minns
2016 - Resebyrån Flyg & Far
2017 - Allsång på vischan
2018 - Minneskavalkad ”Gott och blandat” med irländskt inslag
marGarEtHa maNNFELDt

Hälleforsnäs Bygderåd: Den positiva bruksandan är tydlig
Nu har vi haft Hälleforsnäs Bygderåds allra första medlemsmöte.
Vi träffade ett 40-tal Hälleforsnäsbor, som ville höra mer om Bygderådet. Målet med mötet var att ta del av ortsbornas tankar och
idéer kring Hälleforsnäs framtid. Resultatet var enastående. Mycket
bra engagemang bland deltagarna! Förslagen varierade från att det
behövs fler bajstunnor, önskan om en cykelbana medan andra framhöll behovet av en bensinmack. Många vill fira midsommar i Hälleforsnäs och andra önskade en grönare bygd och äldreboende på
orten.
Nästa steg blir att bilda arbetsgrupper för olika områden, för att
effektivisera arbetet. Den 21/2 presenterar vi nytt datum och tid för
nästa möte, så håll utkik på anslagstavlan på Coop Konsum samt
på våra sociala medier. Du kan fortfarande bli medlem. I dagsläget
har vi 70 betalande medlemmar.
Vad har vi gjort sedan vi tillträdde i slutet av oktober 2018?
TRYGGHETSVANDRING I november vandrade vi en förväg bestämd rutt tillsammans med ortsbor, polis och representanter från
kommunen. Vi har sett några resultat från vandringen; Belysning i

busskuren vid korsningen Celsingevägen/Storgatan och i passagen
från Stora Huset vid Bruket och upp förbi Hästskon. Flera åtgärder
är på gång och de ligger på kommunens åtgärdslista. Uppföljning
och ny vandring är planerad till mars i år.
LYKTSLÄPPET Den 6 januari anordnade vi lyktsläppet på Tjärtippen. Ett hundratal barn och vuxna deltog i aktiviteten. Förhoppningsvis blir detta ett återkommande inslag där vi träffas på kullen
och välkomnar det nya året.
FÖRENINGSSAMARBETE Hälleforsnäs Gymnastik Förening
har inte tillräckligt antal ledamöter för att bilda en styrelse efter
mars 2019. Det är uppenbart att i dagens läge behöver föreningar
gå samman för att överleva. Tillsammans beslutade vi att ge Stig
Nygren i uppdrag att lyfta frågan på HIF:s styrelsemöte. Det utmynnade i ett positivt svar och HIF har nu en ambition att gå vidare
till andra föreningar på orten för att föreslå samarbete mellan ortens
föreningar.
NATTVANDRING Hälleforsnäsbon Åsa Olofsson har gjort tre
försök till uppstartsmöte i Folkets Hus utan resultat. Vi erbjöd Åsa
hjälp med att nå ut till Hälleforsnäsborna. Det är av stor vikt att det
vid sidan av andra insatser finns vuxna som visar sig ute och pratar
med egna och andras barn och ungdomar. En ny chans ges till alla
intresserade i Folkets Hus den 3 mars klockan 19.00. Du behövs och
tillsammans kommer vi att göra skillnad! Mer information hittar du
på vår facebooksida.
DAY OF KINDNESS Vi gjorde en akut insats, en välgörenhetsdag
där boende kunde skänka vinterkläder. Många kom och hämtade
och även bytte jackor, mössor och vinterskor. Representanter från
Kolhusteatern kom med 10 lådor varma vinterkängor. Varmt TACK
till alla som hade möjlighet att komma och lämna och hämta!
SKRIDSKOBANA När HIF skulle spola is på Vallen upptäckte
de att vattenpumpen har gått sönder. Där har vi gått in och haft en
dialog med kommunen och vädjat till dem om hjälp. De har beslutat
att de ska hjälpa. Bilen och den personal som ska användas kommer
i första hand gå ut för att bekämpa halkan runt om i kommunen.
BYGDENÄTVERK Den 28 januari var vi värdar för en nätverksträff för Bygderåden i Flens kommun. Det finns frågor vi kan driva
tillsammans och vi fick med oss många intryck och idéer.
BENSINMACK Placeringen vid järnvägsstationen eller skolan är
inte aktuellt längre. Vår kontakt på kommunen har tillsammans
med det aktuella företaget, som vill placera en bensinmack på orten,
varit och tittat på ännu en alternativ plats.
INFORMATION & KONTAKT
Hemsida: www.halleforsnas.org
Facebook: www.facebook.com/halleforsnasbygderad
Frågor om ditt medlemskap: hb.medlem@gmail.com
Övriga frågor och kontakt med bygderådet: halleforsnasbygderad@gmail.com alt 073 – 622 79 50
Information finns även i vår pärm placerad på Fröken Larssons
Café.
Styrelsen: Ann-Louise Alm (ledamot, representant Folkets Hus),
Anette Dahl (ledamot), Bo Gustafsson (ledamot, representant Gjuterimuseet), Thomas Högberg (ledamot), Marina Karlsson (ordförande), Monica Larsson (sekreterare), Marlene Lindström (ledamot,
webbansvarig), Bo Nilsson (ledamot), Stig Nygren (revisor), Ola Söderqvist (ledamot, representant HIF, Dan K Östberg (kassör)Som
medlem i Hälleforsnäs Bygderåd har du möjlighet att i samråd med
styrelsen starta aktiviteter och delta i arrangemang, du har rätt att
få din röst hörd och du har rätt att komma med förslag och synpunkter till styrelsen året runt.
Medlemsavgiften under 2019 är 100 kr för en hel familj och 50 kr
för en enskild medlem.
mariNa karLssoN

Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 8-20 lör 9-18 sön 10-18

Fläskfilé

Ty s k l a n d / H o l l a n d

59,

,90 /kg

max 3 kö

Vispgrädde
Arla
3 dl

12,90 /st
3,00 kr/l

jämf. pris 4

OLW snacks

p/hushå

ll

Cheez, C hips,
Jor dnöt ter

Taco S a n t a M a r i a

2 för

C h i p s , S o f t To r t i l l a ,
Sås

10,00 /st

g

Toapapper
Hushållspapper
Serla

3 för

59,00

r/kg
.74–34,49 k

9

jämf. pris 1

30,00

kg

0–75,00 kr/

0,0
jämf. pris 5

–54.05 kr/k

1,25
jämf. pris 3

Priserna gä
ll
25/2 – 3/3 er v. 9
2019

Gouda, Edamer

Arla ost

Norrlands Guld
Ö l 3,5% 6x50 cl

/st
0
9
,
4
5

8,30 kr/l s 18 år jämf. pris 1
rgrän
- Ålde

/kg
0
9
,
9
5

Apelsiner

g
k
/
0
9
,
12

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

Välkomna !

till ny butik hälsar Ove, Emma, Anna, Johanna, Pernilla, Amelia, Louise

