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Bruket på väg att bli ett kluster av matproducenter
Bruket blev inte den anhopning av outletbutiker som planerat. I stället kan det
vara på väg att bli ett kreativ kluster
med förstklassiga matproducenter.
Efter elva år på Bruket stänger klädkedjan
Lager 157 sin butik i Hälleforsnäs. Efter
sommaren stänger klädkedjan sin filial i
Hälleforsnäs och flyttar den till Eskilstuna.
— Det är naturligtvis beklagligt för ortsborna att vi väljer att omlokalisera butiken.
Jag vill inte säga att vi har sålt för dåligt i
Hälleforsnäs. Vi ser helt enkelt en större potential i att ha en butik i Eskilstuna, säger Johanna Winther, operativ chef på Lager 157.
— Flytten till Eskilstuna kommer att ske
under hösten och fram till dess är butiken
öppen som vanligt. Just nu under maj
månad firar vi 20-årsjubileum och har därför många fina erbjudanden.
Johanna Winther berättar också att hela
personalen får fortsätta arbeta i Eskilstunabutiken.
— Vi har varit mycket nöjda med personalen i Hälleforsnäs. Ingen kommer att bli
uppsagd på grund av omlokaliseringen.

Foto: Jarmo Haapamäki

köerna var långa när Lager 157 öppnade sin butik i Hälleforsnäs i slutet av augusti 2008. Förväntningarna
var stora men de planerade etableringarna av butiker som skulle hjälpa varandra att locka till sig kunder
uteblev. tidpunkten var olycklig. Den internationella finanskrisen hade en stor betydelse för (den uteblivna) etableringen av fler butiker. Serholts försökte, men gav snart upp. Nu flyttar även Lager 157.
månad öppnas en ny butik, den senaste i
torsdags (Karlskoga).
Det är alltså inte så långt mellan butikerna
längre. Men att ha en Lager 157-butik i både
Hälleforsnäs och Eskilstuna känns inte motiverat, resonerar klädföretaget.

Lager 157 lämnar 0157-området

Det blev inget outletcenter

När Lager 157 grundades 2009 var tanken
att butikerna skulle ligga på små orter och
gärna på gamla industrilokaler. Företaget
profilerade sig som en outletbutik, men har
under åren ändrat riktning och i allt större
omfattning säljer egenproducerade kläder,
dock med bibehållen låg prisnivå.
De nyare Lager 157-butikerna ligger vid
utkanterna av i städer, i nybyggda ”rätt vanliga” affärslokaler. Företaget har etablerat
sig på över 40 orter i Sverige. Nästan varje

Ombyggnaden av fabrikslokalen på Bruket
i Hälleforsnäs till en modern butikslokal
prisades av Sveriges arkitekter i Sörmland.
Meningen var att många fler butiker med
liknande affärsidé skulle etablera på Bruket
och locka tusentals shoppingsugna till Hälleforsnäs. Olyckligtvis kom finanskrisen
emellan och Lager 157 fick inte den
draghjälp av en mängd av andra butiker
som företaget hade fått när de tidigare hade
etablerat på andra mindre orter.

En andra chans för Bruket
Vad som händer nu kan ses som en nystart
för Bruket. Etableringen av Jürss mejeri och
Bruksrestaurangen har gett området ett nytt
ansikte — numera kommer man till Hälleforsnäs för den högklassiga matens skull.
Högtorp gård (se artikeln inne i tidningen)
kompletterar utbudet med sina unika produkter och kommunen ska bygga ett produktionskök på Bruket där maten till
kommunens alla skolor, barnomsorg och
äldreomsorg kommer att lagas.
Det är naturligtvis tråkigt att Lager 157
stänger sin butik i Hälleforsnäs, inte minst
för det finns ont om klädbutiker i vår kommun, men vi får blicka framåt, inte bakåt.
Ortens framtid hänger inte på en klädbutik.

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

Jarmo Haapamäki

Mat och hälsa
som inriktning
Det finns ännu inte någon
ny hyresgäst som vill flytta
in i lokalerna som blir lediga efter Lager 157.
— Vår målsättning är att
skapa förutsättningar för
verksamheter för hela familjen. Mat och hälsa är
något som vi kan ha fokus
på. En padelbana på Bruket kunde exempelvis vara
ett bra komplement till
matklustret som håller på
att skapas, säger Jan-Åke
Henriksson, VD på Framtidsbruket AB.
— Jag tycker att vi är på
god väg med Jürss mejeri,
Bruksrestaurangen och nu
Högtorp gård, ett steg närmare att skapa ett samlingsställe för god mat.
I den östra delen av Lager
157-byggnaden byggs ett
produktionskök som ska
förse kommunens skolor,
barnomsorg och äldreomsorg med mat. Köket ska
vara färdigbyggt till skolstarten på hösten 2020.
— Det finns planer på att
skapa förutsättningar att
de lokala matproducenterna ska också kunna använda vissa delar av det
nya centralköket. Vi har
pratat om att skapa extra
kylkapacitet med kyl och
frys som de mindre producenterna skulle kunna hyra
in sig på och även skapa
produktionsytor där man
exempelvis kunde stycka
kött, säger Henriksson.
Jarmo Haapamäki

”Mat är inte bara en fluga”
Högtorp gård flyttar sin livsmedelsproduktion till Bruket, i lokalen som nu senast
hade Trädgår’n i Flen som hyresgäst.
Lokalen, ett gammalt rörlager
och bland annat klubblokal för
Hälleforsnäs MC, renoverades
för Scorett Outlet, som aldrig
kom till Hälleforsnäs. Nu anpassas lokalerna för Högtorp
gård, en ny permanent hyresgäst som kommer att komplettera utbudet med unika
produkter som enskottsolja,
maskrosknoppar och granskottssirap – produkter som tagits från skafferiet som naturen
förser oss med.
— Vi bestämde oss att ta vara
på växter som växer i det vilda.
Förr ägnade man sig åt fruktträdsodling på gården men vi
har valt en annan inriktning. I
stället har vi maskrosvallar,
granskottsodlingar och sånt, berättar Lena Engelmark Embertsén som tillsammans med sin
man Ola Engelmark 2007 köpte
Högtorp gård utanför Mellösa
och flyttade till Flens kommun.
Lena är utbildad kemiingenjör
med inriktning bioteknik. Hon
arbetade närmast på Tom Tits
Experiment i Södertälje innan
hon började sin tredje karriär
med vild matförädling på Högtorp gård.
— Jag tänker i smaker och
kombinationer när jag tar fram
nya produkter. Där har jag
glädje av mina kemikunskaper.
Jag är nyfiken och tänker också
på hur kockarna kan använda
det. Allt behöver inte vara sött.
Det beska och bittra är bra för

Foto: Jarmo Haapamäki

Lena Engelmark Embertsén tror att Bruket kan bli en nod för sörmländsk
mat. ”Vi ligger bra till, Flens kommun ligger verkligen i hjärtat av Sörmland
det är lätt att ta sig Hälleforsnäs med både bil och tåg.”
matsmältningen, säger Lena.

Naturens eget skafferi
Högtorp gård med sina 72 hektar bjuder på en hel del gott och
hälsosamt från naturens skafferi
som Lena experimenterar med.
— Jag vill ta fram unika produkter. Jag kallar mig för matinnovatör, säger Lena.
För sju år sedan började hon ta
fram olika oljor, kallextraherade
drycker, sirap och andra produkter i gårdens då nyrenoverade, men lilla produktionskök.
Redan året efter tilldelades en
av produkterna, granoljan, silvermedalj vid SM i mathantverk.
Verksamheten växte och sedan
2016 har Lena arbetet heltid
med framtagningen av Högtorp
gårds produkter.
I höstas vann en annan Högtorp gårds produkt, picklade
plommon, guldmedalj i klassen
Innovativt mathantverk.
— Jag gör nästan inga blandningar utan vill behålla sma-

kerna så rena som möjligt, vilket
inte är så lätt som det låter.

Sörmlands matkluster
Lena Engelmark Embertsén sitter i styrelsen för Sörmlands
Matkluster. Föreningen vill göra
Sörmland till en mer spännande
matregion med lokalt producerad mat av bra kvalitet.
— Bruket kan mycket väl bli
en nod för sörmländsk mat. Vi
ligger centralt i Södermanland.
Vi har redan Jürss Mejeri, Bruksrestaurangen och man håller på
att locka hit fler matproducenter. Området blir attraktivt när
det finns andra företag med likartad verksamhet här.
Lena har många idéer hur Bruket skulle kunna utvecklas och
bli en nod för Sörmländsk mat.
Bland annat skulle Bruket
kunna bli ett ställe man säljer råvaror och produkter direkt från
producent till konsument, utan
mellanhänder.
Jarmo Haapamäki

Bruksrestaurangen Hälleforsnäs
Restaurang • Konferens • Catering • Evenemang • Matlagningsaktiviteter
Hemsida: www.axellent.se E-post: info@axellent.se Tel: 0733-26 05 16
Adress: Gjutmästarbacken 1, 64831 Hälleforsnäs (lokalen ovanför Jürss Mejeri)
Facebook: Hälleforsnäs Bruksrestaurang Instagram: bruksrestaurangen

Natasja, Jim och Axel hälsar er varmt välkomna!
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måndag, tisdag stängt
onsdag, torsdag 11–17
fredag 8–17
lördag 11–17

Sockenvägen 46, Mellösa
Fler kändisar i Hälleforsnäs. Företagaren och före detta miss Universum
Yvonne ryding köpte ett hus i Hälleforsnäs och blir därmed återigen sörmlänning. ”Stort och varmt tack till en av mina närmaste och äldsta vänner, Susanne på Feretti mäkleri, som lyckats få tillbaka mig/oss till Södermanland”
berättar hon och fortsätter: ”om inte hon hade agerat hade det nog tagit
mycket längre tid för mig att masa mig till Södermanland igen. Det är skönt
att vår 50-årig vänskap kan fortsätta på lite närmare håll igen!”
Vi välkomnar Yvonne till orten och hoppas att hon trivs här.

Reparation och försäljning
av begagnade cyklar

tel. 073-828 14 00
info@cykelatervinning.com

Foto: SUSaNNE FErEtti/FErEtti mäkLEri

Sjövillan köptes av Yvonne Ryding
Företagaren och före detta
Miss Universum Yvonne Ryding köpte ett hus i Hälleforsnäs.
Huset i fråga, Sjövillan, ligger
(som namnet antyder) sjönära i
Annebergområdet vid Bruksdammens vik. Huset byggdes
1956 av Järnförädling AB åt
överingenjören Olof Carlsson,
som bodde där med sin fru Gun
och barnen Lena och Göran. Det
avlånga huset, nästan obemärkt
inbyggt i terrängen är ritat av
arkitekten Hans Åkerblad, känd
för att ha ritat en mängd offentliga byggnader och hyreshus.

Granne med Lugnet
Lite längre in på grusvägen står
en annan tjänstemannavilla,
Lugnet, som byggdes först som
enfamiljsvilla på 1840-talet men
tillbyggnaden utförd i mitten av
1900-talet gjorde byggnaden till
en tvåfamiljsvilla med en rymlig

lägenhet i varje ände av huset.
De senaste permanenta boenden i Lugnet var Hans och AnnChristin Larssons familj, som
bodde i huset i trettio år
(1988–2018). Huset ägs numera
av en familj i Stockholmsområdet, som planerar att använda
Lugnet som sommarstuga.
En annan långvarig boende i
Lugnet var gjuterichefen Gusten
Sporrong, som bodde i den
norra änden av huset ett 30-tal
år från 1930-talet och framåt
med sin fru Ruth och barnen
Lasse och Else-Marie. I södra
änden av huset bodde Brukets
kassör Allan Flodqvist med sin
fru Mia. Herrarna Sporrong och
Flodqvist var visst ständigt
osams med varandra och kunde
inte ens använda samma stig sin
gemensamma arbetsplats. Männen skapade varsin stig från
huset till stranden och vidare
över isen till Bruket.

söndag 11–16

cykelatervinning.com

SNÄS!
ÄLLEFOR
NYTT I H

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)

Jarmo Haapamäki

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 #161 • 25 maj 2019
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2019 årsskrift

Den 21:a utgåvan av Mellösa hembygdsförenings
årsskrift innehåller som
vanligt många intressanta
artiklar om både gamla och
nya händelser på orten.
I årets skrift har man
bland annat skrivit om Yxtaholms slotts historia, om
Turebergsgrottan utanför
Mellösa och om Otternäs, i
dag känd som Hytternäs.
Med finns även en intressant historia om hur Mellösahjulet blev känt i hela
Sverige, tack vare Maj
Eriksson i Flenmo, statsministern Tage Erlander och
även Nikita Chrusjtjov.
Skriften (och pepparkakor i form av Mellösahjulet) finns att köpa på
Mellösa hembygdsgård,
där ett kafé med utställningar och musikunderhållning hålls öppet under
sommarhelgerna (se evenemangsguiden på sidan 6).
Hembygdsföreningens
årsskrift skickas utan extra
kostnad till alla föreningens medlemmar.

Lovande start för de nya företagen
Axel Johnsson på Bruksrestaurangen överraskades positivt av den varma mottagningen av ortsborna. Ryktet om
den goda och prisvärda maten
på Bruket sprider sig som en löpeld och kunderna blir allt fler.
Även konferensverksamheten
har tagit fart.
Fröken Larssons Café vid
Coop har också fått många kunder och stället har blivit en mötesplats för många. Det

anordnas olika föredrag och utställningar i lokalen.
Jesper och Thea Rur överlåter
välvilligt en samlingslokal
längre in i byggnaden till olika
sammankomster. Första helgen
i varje månad anordnas även en
loppis med en handfull försäljare i den nämnda lokalen. Principen ”först till kvarn” gäller.
Fotterapeuten Thea Rur, ITteknikern Jesper Rur och Muhammed Muhammed Ali, som

reparerar mobiltelefoner och
surfplattor, har alla fått en lyckad start på sina respektive
verksamheter.
Muhammed har för övrigt
köpt en maskin som kan printa
färgbilder på mobiltelefonskal.
Det är han i området tämligen
ensam om.
Fotterapeuten Thea Rur har
börjat med försäljning av medicinska strumpor.
Jarmo Haapamäki

Bruksskolan Grön flagg-miljöcertifierad
Efter flera försök med att bli
certifierade i ”Grön flagg”,
ett projekt som drivs av Håll
Sverige rent, nådde Bruksskolan till slut sitt mål. Den
3 maj firade hela Bruksskolan när den välförtjänta flaggan för första gången
hissades upp i flaggstången.
Det var tre av eleverna i miljörådet, Edwin Klasson, Madic-

ken Sund och Hamza Al-Kadah,
som med hjälp av vaktmästaren
Håkan ”Schulle” Pettersson fick
äran att hissa upp flaggan. Eleverna hurrade, vuxna höll tal
och alla bjöds på glass efter tillställningen.
Att bli certifierad betyder inte
att man kan sluta här. Eleverna
arbetar strukturerat med lärande för hållbar utveckling och
det handlar om ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Ekologisk
hållbarhet innefattar allt som
har med jordens ekosystem att
göra, från att plocka upp skräp
på den egna skolgården till
kretsloppen som ger oss rent
vatten och ren luft.
Två barn från varje klass deltar
i miljörådsmöten och sprider informationen vidare till sina
skolkamrater.

Skolan fick en ny rektor

även Bruksskolan fick till slut en
Grön flagg. Foto: Jarmo Haapamäki

Kyrkskolan och Bruksskolan
fick en ny rektor vid terminstarten 2019. Carolina Eriksson lämnade över tjänsten till den
tidigare biträdande rektorn Helene Ahlqvist Blomberg. På hennes tidigare plats nominerades
Åsa Gustavsson.

Skolorna i Flens kommun
klättrar på lärarnas riksförbunds rankningslista till plats
34, vilket är utmärkt, men vår
skola har ändå svårt att rekrytera lärare. Det var exempelvis
länge sedan Kyrkskolan och
Bruksskolan hade en musiklärare. Efter en hösttermin utan
någon musikundervisning beslöt man i januari att skjutsa en
del av eleverna till Stenhammarskolan för att få åtminstone
lite musikundervisning.
Skolan har inte heller lyckats
att rekrytera någon behörig lärare i modersmålet finska.

Finalister i Schackfyran
Bruksskolans fjärdeklassare har
kommit till slutspelet i schackfyran, den landsomfattande tävlingen för landets fjärdeklassare.
Efter succé vid två deltävlingar
i Katrineholm kvalificerade
Bruksskolans klass 4 i den stora
riksfinalen som avgörs i Västerås den 25 maj, samma dag
som denna tidning ges ut.
Vi önskar klassen lycka till och
berättar givetvis i nästa nummer hur det gick i schackfinalen.
Jarmo Haapamäki

Mobilservice
• Reparation och service av mobiltelefoner
och surfplattor, försäljning av tillbehör
• Köper och säljer begagnade telefoner
och surfplattor, köper även defekta

Ha din favoritbild på ditt mobilskal!
Phoenix Profix, Celsings allé 13 (bredvid Coop)
tel. 072-448 84 66 facebook: Phoenix Profix
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Övergivna cyklar från Stockholm får nytt liv i Hälleforsnäs
Tonny Sabandar flyttade en del av sitt
företags verksamhet från Stockholm till
Bruket i Hälleforsnäs.
”Den cyklande holländaren” Tonny Sabandar har drivit en cykelaffär ”Tonnys cyklar”
på Södermalm i Stockholm i tio års tid. Numera driver han även ett företag ”Cykelåtervinning i Stockholm” med en
kompanjon. Överfulla cykelställ och cykelrum har nämligen varit ett stort problem för
fastighetsägare och boende i Södermalm.
Samtidigt vill allt fler köpa en begagnad
cykel i stället för ny, som kanske ändå blir
stulen.
— Det började med att jag tog hand om
alla oönskade cyklar från tre olika bostadsrättsföreningar. Det blev nästan 300 cyklar.
Jag anställde snart två man för att hinna
med alla renoveringar, berättar Tonny.
Tonny, som sedan 2005 bor i villan ”Alphyddan” strax utanför Hälleforsnäs, pendlar med tåg till Stockholm. På tåget, för fyra
år sedan, träffade han Flensbon Mattias Östman och efter mötet resulterade i att männen beslöt att tillsammans starta och driva
cykelåtervinningen. I dag har företaget ett
dussintal anställda och skulle behöver anställa några till.
Med tusentals cyklar i omlopp behövs lastbilschaufförer, cykelreparatörer och även
folk som tar hand om allt pappersarbete.
— Det finns andra företag i Sverige med
liknande affärsidé men vi är nog en av de
största och förmodligen det mest seriösa företaget i branschen.
Tonny berättar att alla cyklarna registreras,
katalogiseras och de väntar alltid flera månader innan de börjar mecka med dem.
— Det skulle ju kunna hända att ägaren till
cykeln efter en tid dyker upp och vill ha tillbaka sin gamla cykel.

Hundratals cyklar på Bruket
Tonny och hans anställda gör i ordning de
cyklarna som går att rädda, tar reserv-delar
från andra och skrotar de cyklarna som inte

Vill anställa. tonny ”den cyklande holländaren” Sabandar letar efter meckarkunniga personer som han
kan lära upp för att bli duktiga cykelreparatörer. på arbetsförmedlingen kammade han noll.
Foto: Jarmo Haapamäki

går att rädda. Företaget hyr sedan tidigare
ett före detta lokstall vid centralstationen i
Stockholm där ett gäng cykelreparatörer arbetar för fulla muggar. Men behovet av begagnade cyklar är allt större. Därför beslöt
Tonny och Mattias att hyra lokaler på Bruket i Hälleforsnäs.
— Det finns många fördelar med att hyra
lokalen här i Hälleforsnäs. Att ha en verkstad i en storstad är inte alltid så roligt. Livet
runtomkring är hektiskt och att mitt på
dagen ta sig någonstans i Stockholm kan
vara en pina.
Tonny fortsätter att jobba även i Stockholm, men ett par dagar i veckan slipper
han pendla när har jobbar på Bruket.

Vill anställa cykelreparatörer
I första hand är lokalerna på Bruket ämnade
till att magasinera cyklar som senare ska renoveras samt reparera cyklar som ska fraktas tillbaka till Stockholm till försäljning.
— När vi ändå är här kan vi även serva
den lokala marknaden genom att reparera
kundernas egna cykla och sälja färdigreno-

verade begagnade cyklar.
En kassadisk och en ny kassaapparat är
redan inhandlade, men verksamheten på
Bruket är fortfarande nystartad och Tonny
vet ännu inte vilka dagar kan de ha öppet
för kundbesök.
Just nu har reparatörer från cykelverkstaden i Stockholm behövt rycka in, några arbetsvilliga cykelreparatörer har han ännu
inte lyckats hitta i Flens kommun.
— Vi måste lösa personalfrågan först, behöver anställa ytterligare ett par reparatörer
så att jag vet att det alltid finns folk på plats.
Tills vidare får väl folk ringa och fråga när
det passar att komma, säger Tonny.
Han berättar att han har bott här i många
år men på grund av att han hela tiden jobbat
i Stockholm har han inte så brett kontaktnät
här i trakten..
— Jag är född i Holland och kom till Sverige i början av millenniet. 2005 köpte jag ett
hus vid utkanten av Hälleforsnäs. Jag letade
efter ett hus inom en sådär tiomilsradie från
Stockholm och det råkade bli Hälleforsnäs.
Jarmo Haapamäki

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
Semesterstängt

v. 27–31

Friskvårdsmassage 410 kr

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

www.htandh.se

Stort tack till all våra frivilliga utdelare och annonsörer, utan er skulle tidningen inte finnas till!
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Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

På gång

ett urval av olika evenemang
i tidningens utdelningsområde

Skicka in evenemangstips med arrangörens kontaktuppgifter via epost till guiden@halleforsnas.se eller till brevlådan utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7. Nästa deadline: lördag 17/8 2019
Sagostigen vid Hällarens gård utanför Hälleforsnäs har öppet varje dag
under sommarmånaderna. Teater Rita Prick med ”Jack & bönstjälken”
har premiär den 30 maj. För alla öppettider och tidpunkter för teaterföreställningarna se hemsidan sagostigen.se
Kolhusteatern på Bruket i Hälleforsnäs sätter i år upp musikalen Oliver!
som är baserad på Charles Dickens “Oliver Twist”, text och musik av
Lionel Bart. 19/7—10/8. För mer info och biljetter besök hemsidan kolhusteatern.se
Teater Klämman på Fridals gård utanför Mellösa bjuder på en mängd
konserter och andra evenemang under sommarmånaderna. Varierad musikunderhållning, visor, folkmusik, bluegrass, musikalteater m.m. Matoch dryckservering (fullständiga rättigheter). För mer info se hemsidan
teaterklamman.se
Konstgalleriet Hälleforsnäs på Bruket i Hälleforsnäs har följande öppettider under sommaren: tis–fre 11–17, lör–sön 10–14. Stängt måndagar
samt 21–22 juni. Sommarens utställning: ”100!” Fotograf Carl von
Scheele har porträtterat och intervjuat 20 personer med det gemensamt
att de alla fyllt 100 år.
Galleriet delar lokal med Hälleforsnäs Gjuterimuseum som har samma
öppettider.

OK Tjärnens Naturpasset/Trimorientering (15/5—15/8) pågår. 15
fasta kontroller finns utplacerade väster om Hälleforsnäs respektive i
utkanten av Mellösa. Kartpaketet säljs av Turistbyrån i Hälleforsnäs
och Bysmedjan i Mellösa. Priset för hela kartpaketet är 50 kronor.
Hälleforsnäs IF fotboll Edströmsvallen, Hälleforsnäs
Se hemsidan svenskalag.se/HalleforsnasIF för information om matcherna.
Bilbingo Varje fredag under sommaren (förutom midsommarafton)
anordnar HIF bilbingo på Edströmsvallen. Väntbingon startar kl 18.45
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.
Mellösa Hembygdsförenings sommarkafé har öppet varje lördag och
söndag kl 13–17 under perioden 29/6—18/8. Kaffeservering, utställningar, underhållning och försäljning av hantverk. Lördagar musik kl 14.
För mer info se hemsidan hembygd.se/mellosa-hembygdsforening
Under två helger under sommaren anordnas en loppis i Celsings Allé 13
(lokalen med bl.a. Fröken Larssons Café) 1–2 juni samt 6–7 juli
kl 12–16. Fem tillgängliga bord finns tillgängligt, först till kvarn.
Kontakt: Jesper Rur tel. 073-501 12 48
Konstutställning med Birgitta Gårdensjö i Fröken Larssons Café, Celsings allé 13 (Coop) tor 30/5 kl 12–16
TV-meteorologen Helen Tronstad berättar om sin långa resa till andra
sidan Jorden på Fröken Larssons Café fre 31/5 kl 16. Förhandsanmälan
Målarkurs ”Vedic Art” i Hälleforsnäs 1–2/6 av konstnären Birgitta
Gårdensjö. Kontakta Fröken Larssons Café för mer info och anmälan.
Berättarcafé på Fröken Larssons Café sön 2/6 kl 14
Alla är varmt välkomna att berätta om sina liv och sina minnen från
Hälleforsnäs
Grannsamverkan öppet möte på Fröken Larssons Café mån 3/6 kl 18
Journalisten Gösta Elmqvist berättar om sitt spännande liv på Fröken
Larssons Café sön 9/6 kl 16. Förhandsanmälan krävs.

Det mycket torra vädret och risken för skogsbrand gjorde att det
inte tändes någon brasa på Valborgmässoafton. Det firades Valborg på Edströmsvallen, men denna gång utan brasa.
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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 17/8 2019

För er som vill fiska vid Örhammaren: Fiskekort säljs av Börje
Johansson 076-223 40 64.
Välkomna! önskar Örhammarens Fiskevårdsförening

Hälleforsnäs Bygderåd
Vårt arbete fortsätter tillsammans med er för att få Hälleforsnäs att
leva och blomstra! Sedan vår senaste workshop i mars är följande
grupper i gång: Gröna rum/miljö, Fritid/friluftsliv, Samhälle/service, Kultur/evenemang.
Det är ett mycket seriöst engagerat arbete som pågår. När det gäller större idéer som medför förändringar i exempelvis miljön lägger
vi stor vikt vid att ge Hälleforsnäs invånare möjlighet att träffa projektgrupperna där de gör en presentation och svarar på frågor.
Datum och tid presenteras på sociala medier samt på anslagstavlorna på orten.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i Hälleforsnäs? Har
du kompetens och engagemang för något som för utvecklingen
framåt? Ta kontakt med oss och berätta vad du kan bidra med, stort
som smått! Gå ut på vår hemsida halleforsnas.org och läs om vilka
idéer som medlemmar har föreslagit att vi ska arbeta med samt läs
om vad de fyra grupperna arbetar med i nutid. Bli medlem idag!
Ett tryggare Hälleforsnäs! Ett möte för igångsättande av Grannsamverkan äger rum i Fröken Larssons café måndagen den 3 juni
klockan 18.00—19.30. Maria Ekengren gästar oss tillsammans med
områdespoliserna Ted Bäck och Henrik Englund. Efter en kort presentation får vi ta del av hur Grannsamverkan fungerar i praktiken.
Målet med kvällen är att få veta vilka Grannsamverkansområden
som är aktuella att starta upp och vilka blir kontaktpersoner för
dem. Prata med era grannar och anmäl er! Anmälan senast den 2
juni under evenemanget på vår sida på Facebook eller via e-post:
halleforsnasbygderad@gmail.com eller ring/SMS 073-622 79 50.
Workshop/stormöte söndag den 25 augusti – Målet är att alla bygder ska sätta ihop en egen lokal utvecklingsplan för att påverka
kommunen när de i sin tur ska revidera en plan för hela kommunen. Utifrån alla lokala utvecklingsplaner kan sedan kommunen
skapa en sammantagen kommunal service och utvecklingsplan. Vi
ger er en chans att vara delaktiga i det här arbetet! Exakt tid, plats,
anmälan meddelas via sociala medier och anslagstavlorna på orten.
Ha en underbar vår!
mariNa CarLSSoN, orDFöraNDE

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, vid slutet av
februari, maj, augusti och november. Nästa utgivningsdag är
lördagen den 24 augusti 2019. Allt material för publicering i
nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda ska ha kommit in
senast lördagen den 17/8 2019.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.

Vi letar alltid efter fler frivilligarbetande tidningsbud. Utdelningen tar någon timme per kvartal i anspråk. Ingen av oss tar betalt för vårt arbete.

Jenny Blomberg
valdes till ny ordförande i Hälleforsnäs
Gjuterimuseum.
till höger om henne
ser vi kenneth Engvall, föredragshållare
på årsmötet.
Foto:
LENNart CEDErBErG

Hälleforsnäs i Gjuterimuseum
Vid Hälleforsnäs gjuterimuseums årsmöte i april valdes Jenny
Blomberg, Hälleforsnäs, till ny ordförande för föreningen. Ny i styrelsen är också Anne-Lie Briby, Hälleforsnäs. Den övriga styrelsen
består av Eva Forselius, Bo Gustavsson, Tom Gustavsson, Birgitta
Hellström, Per-Olov Lindström, Yngve Lund och Håkan Spångberg.
Hälleforsnäs gjuterimuseum besöktes under 2018 av 689 personer,
34 personer fler än året innan.
Bland arbeten som utförts under året kan nämnas att hyllor satts
upp i arkivet, inventering av föreningens konst har påbörjats och
en studiecirkel har arbetat kring boken ”Kvinnorna på Bruket”.
Föreningen har också från Nordiska museet fått låna en kanon som
är gjuten i Hälleforsnäs. Till den har en ny lavett (stativ) tillverkats
och med hjälp av Kaj Eriksson har en utställning tagits fram.
Kenneth Engvall, sommarboende vid Marionstorp, var inbjuden
som föredragshållare. Han berättade om de gruvor som försåg
Bruket med järnmalm från år 1668 fram till i slutet av 1800-talet.
Kenneth har studerat gamla kartor och handlingar och hittat flera
gruvor som Bruket antingen ägde eller där man köpte malm: Stavs
gruva i Floda, Valfalla, också den i Floda och från Askö och Frösvi
gruvor i Österåker (Vingåkers kommun). Mesta malmen kom från
Stav och Valfalla. Vid Stav fanns en 1300 meter lång stånggång med
kraft från ett vattenhjul i Flodaån, som drev pumpar och uppford-

ring vid Stavsgruvan. Under många år konkurrerade Hällefors bruk
med Högsjö bruk om malmen vid Stav.
LENNart CEDErBErG

OK Tjärnen
OK Tjärnen anordnade sitt 76:e årsmöte den 27 februari och i samband med mötet även ett avslut på föreningens 75-års jubileum.
Vid årsmötet blev det omval på de olika posterna i styrelsen och
kommittéerna. Ungdomskommitténs rapport för 2018 visade på
stor aktivitet och ökat antal deltagande i OL-skolan. Det ekonomiska utfallet för 2018 blev ett överskott. Budgeten för 2019 visar
ett litet överskott. Det är främst revidering och nyproduktion av
kartor som medför ökade kostnader.
Verksamhetsplanen som antogs för 2019 visar bland annat att OK
Tjärnen ska anordna två veterantävlingar och en nationell tävling,
Mälarmårdsdubbeln, tillsammans med Katrineholms OK.
Efter årsmötet blev det prisutdelning för deltagarna i dag- och
nattklubbmästerskapen under 2018. Totalt cirka trettio medlemmar
deltog i de båda tävlingarna. Vandringspriset, en tavla, för bästa
prestation på nationella tävlingar erövrades av Lena Pettersson.
Som avslutning på vårt 75-års jubileum utdelades tio Svenska Orienteringsförbunds förtjänsttecken till främst nya ledare, som nedlagt arbete i föreningen sedan föregående jubileum.
Orienteringsskolan (OL-skolan) har i år haft verksamhet sedan
slutet av mars och planerar våravslutning till den 28 maj. Över 30
barn/ungdomar har varit inskrivna under våren och av dessa har
i genomsnitt cirka 25 deltagit per träningstillfälle, det vill säga en
gång i veckan.
Naturpasset (Trimorientering) genomförs i år under perioden
15/5—15/8. De fasta kontrollerna finns i utkanten av Hälleforsnäs
och Mellösa. Kartpaketet säljs av Turistbyrån i Hälleforsnäs och
Bysmedjan i Mellösa.
kJELL CarLSSoN

Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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PRISERNA GÄLLER VECKA 22 27/5 — 2/6 2019

Fläskytterfilé
Sverige

f är s ka

Hamburgare

4-pack eller 8-pack
413 g

59,

,90 /kg

max 2 köp/hushåll

Bravo juice

Kryddkorv Scan

2l

Chorizo, Bratwurst
300 g

r

olika smake

/st
0
9
,
7
1
Vispgrädde Arla
3 dl
12,90 /st
,95 kr/l)

6,67 kr/kg)

(jämf. pris 6

3,00 kr/l)

(jämf. pris 4

Dafgård fryst
färdigmat

Coca-Cola
Fanta
Sprite

olika sorter

89,00

g)
,55 kr/k

–58

is 52,98

(jämf. pr

7,43 kr/kg)

(jämf. pris 7

(jämf. pris 8

20,00 /st

4 för

35,00 /st

1,5 liter

Vattenmelon

mini

Välkomna !
hälsar

15

,00 /kg

3 för

45,00
t

n
exkl. pa

is 10,00

(jämf. pr

kr/l)

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

Ove, Anna, Johanna, Pernilla , Josefin, Amelia, Louise

