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Första nybyggda villan i Hälleforsnäs sedan 1990-talet
Vi kan glädja oss att det återigen byggs nytt i Hälleforsnäs! Villan som förstördes
vid en brand den 22 maj 2018
har byggts upp igen, i en lite
modernare tappning.
Vad vi vet så har det inte byggts
några nya villor i Hälleforsnäs
sedan början av 1990-talet.
Länge var villorna längs ut på
Sörhagsvägen och Östmarksvägen de allra sista nybyggda bostadshusen i samhället. Vid det
laget hade Bruket, en gång ortens i särklass största arbetsgivare, redan krympt från ett
storföretag med ett tusental anställda till ett mindre företag
med runt hundratalet arbetare.
Det tidigare snabbt expanderade brukssamhället Hälleforsnäs hade slutat att växa.
Efter ett tag började man riva
hus i Hälleforsnäs. På 1990-talet
rev Flens Bostads AB flera av
sina hyreshus vid norra änden
av Edströms väg och Kärrgatan
och 2013 revs ytterligare ett flerfamiljshus på Grönviksvägen.

Inga nybyggen på länge...
Två villor i Hälleforsnäs, båda
på Centralvägen, har brandhärjats under de senaste decennierna. Ingen av dem byggdes
upp igen efter förödelsen. Det
byggdes inga nya hus längre på

orten som tidigare förknippades
med sin duktige byggmästare
Gustaf Theodor Andersson och
hans byggföretag, som på 1970talet hade cirka 120 anställda.

...förrän nu
Återuppbyggnaden av den
brandhärjade villan på Norra
Torggatan är alltså historisk.
Norra Torggatan 16, en av de
första villorna i Hälleforsnäs
som byggdes med prefabricerade element, byggdes upp av
Majken och Erik ”Bumber”
Karlsson 1947, där de bodde ett
50-tal år. Dottern Anita Andersson (aktiv på Folkets husföreningen) växte upp i huset.
— Villaområdet kallades HSBområdet. Alla husen i området
byggdes i samma veva och såg i
stort sett likadana ut. Det var ett
stenigt kärr innan, det tog sin
tid innan det blev så fint som
det är nu, minns Anita.
— Alla var med att göra i ordning lekparken bakom tandläkaren, även vi barnen hjälptes
åt. Det var fin sammanhållning
på den tiden, minns Anita.
Hon blev ledsen när hon hörde
att hennes barndomshem gick
upp i rök, men tycker att det är
fantastiskt att huset byggs upp
igen. Inte som en exakt kopia av
40-talsvillan utan ett modernare
hus som ersätter det som brann.

Villan på Norra Torggatan som förstördes vid en häftig brand förra året har
nu byggts upp igen. inte i samma efterkrigsstil utan i en modernare tappning.
FoTo: Jarmo Haapamäki

Att det nybyggda villaområdet fick smeknamnet HSB berodde på att huselementen som
villorna byggdes av tillverkades
av ett företag som ägdes av HSB.

Företagsnamnet HSB Boro stod
på alla kollin med huselement
som fraktades via järnvägen
från Småland till Hälleforsnäs.
Namnet ”HSB” fastnade.

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

Nytt järnvägsspår
Järnvägstrafiken mellan Eskilstuna och Flen ersattes med
bussar mellan den 7 juli och 11
augusti. Anledningen till
detta var att man bytte det
gamla spåret och den smutsiga makadamen på den nästan fyra mil långa sträckan
mellan orterna. Även många
biltrafikanter påverkades av
spårbytet. Plankorsningarna i
Mellösa, Hälleforsnäs och
Hållsta hölls stängda under
vissa tider, vilket kunde medföra ganska långa omvägar
för en del boende i området.

Schackfyran
Bruksskolans fjärdeklassare
som avancerade till Schackfyrans riksfinal kom till slut på
plats nummer 79. I finalen
deltog 2 550 schackspelare
från 130 skolklasser.

Jag tackar er...
Denna tidning skulle inte finnas utan otaliga timmar med
oavlönat arbete som läggs ner
av mig själv, de som skickar
material till tidningen och alla
de som hjälper till med att dela
ut den till våra läsare. Jag tackar de frivilliga tidningsbuden
Guido Stikovič, Anders Hammarqvist, Hasse och Helena
Ericson, Magnus Wirström,
Anita Lundin, Inger Jynfors,
Eva Lundin, Christer Arnrup,
Guhn Andersson, Håkan Forselius, Elisabeth Ekholm, Stig
Nygren, Leif Strand, Annika
Jangedal, Simeon Nordius!
Vi delar även ut reklambladet
för Bruksmarknaden.
Jarmo Haapamäki

Vi kan väl vara glada över att vi slapp
”lågprisstämpeln” över Hälleforsnäs
Den 21 augusti 2019 stängde
Lager 157 sin butik på Bruket i Hälleforsnäs.
Visst, det är alltid tråkigt när en
butik flyttar från orten, men jag
ser inte detta som någon katastrof. För elva år sedan, när
Lager 157 öppnade butiken i
Hälleforsnäs, var situationen
en annan. Butiken gav välbehövlig framtidstro — det fanns
ju bevisligen företag som
trodde på Hälleforsnäs och
ville satsa på den borttynande
bruksorten! Villaägarna började laga sina trasiga staket och
man började blicka framåt
istället för att hoppas på Järnförädlingens återkomst. 2008
behövde orten ett företag som
Lager 157.
Det blev inget stort outletcenter i Hälleforsnäs och Bruket
blev inte någon plats hundratusentals shoppingturister vallfärdade till. Och det är nog tur
det. Flera liknande shoppningcentran och outlets har stängts
under de senaste åren. Branchen spår att 30 000 anställda
inom detaljhandeln kommer
att förlora sina jobb inom den
närmaste tioårsperioden. Tiderna förändras. Folk shoppar
på ett annat sätt i dag.

Från lägre priser till
högre kvalitet
Nu när det gamla gjuteriet är
rivet har nog även alla bakåtsträvarna insett att gjutjärnet
inte längre kan försörja oss i
Hälleforsnäs. För ett tiotal år
sedan trodde vi att ett kluster

av lågprisbutiker på Bruksområdet skulle vända utvecklingen på orten. Det är dags att
återigen ändra inriktning. Kanske bör vi höja ribban en aning
och tänka på kvalitet i stället
för låga priser?
Vi behöver inte någon lågprisstämpel. Visst, Hälleforsnäs har tidigare bebotts av
mestadels lågutbildade och
lågavlönade knegare som jobbat på Bruket. Villorna har
varit små och ofta billigare än
på de närliggande tätorterna.
Villapriserna är fortfarande relativt låga och det är en av anledningarna
varför
Hälleforsnäs har varit attraktivt för många nyinflyttade
Hälleforsnäsbor.
Men den lägre prisnivån är
inte det enda som lockar med
Hälleforsnäs.

”Kommunikationerna
vägde tungt”
Jesper och Thea Rur flyttade
från Storstockholmsområdet
till Hälleforsnäs för två år
sedan. Jesper säger att det är
det bästa de har gjort!
— Vi kollade Flen först, men
det kändes som att det är en ort
där folk har gett upp, de bryr
sig inte längre. Jag skulle inte
vilja bo där. Den känslan har vi
inte upplevt i Hälleforsnäs.
Tvärtom, jag tror på Hälleforsnäs!
Jesper berättar att de välfungerande kommunikationerna
var avgörande vid valet av bostadsort. Utan buss- och järn-

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Friskvårdsmassage 410 kr
Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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Jesper rur uppskattar de utmärkta
tågförbindelserna mellan Hälleforsnäs och närliggande studieorter.
vägsförbindelser skulle familjen inte ha bosatt sig i Hälleforsnäs.
— Möjligheten för vår dotter
att kunna pendla till gymnasium och högre utbildningar i
Katrineholm, Eskilstuna eller
Västerås och bo kvar hemma
var mycket viktig för oss.

Från Kalifornien till
Hälleforsnäs
Familjen Cruz flyttade till Hälleforsnäs för cirka ett år sedan.
från Sacramento, Kalifornien.
Christel, som precis har börjat
sitt arbete som lärare på Bruksskolan i Hälleforsnäs, har vuxit
upp i Sverige, men hennes
make Jesus och deras två söner,
Conrad och Albin, är födda
och uppvuxna i USA.
— Vi trivs jättebra här. Naturen häromkring är fantastisk,
säger de båda när vi stötte på
familjen vid invigningen av
bygderådets kanotuthyrning

vid Bruksdammen förra helgen.
— Vi ville bo någonstans på
en mindre ort i närheten av
Stockholm, eftersom jag har
släkt där, berättar Christel.

Kort och gott

FoTo: Jarmo Haapamäki
(om iNgeT aNNaT aNges)

guidad tur runt Hälleforsnäs den 30 juni med karin Neselius som guide
ett 40-tal ortsbor spatserade tillsammans runt Hälleforsnäs i stekande
hetta och fick lära sig ett och annat om vilka affärer som tidigare funnits
i Hälleforsnäs, var de låg och vilka vad det som drev butikerna.

Jesus och Christel Cruz lockades
av den fina naturen i och runt
Hälleforsnäs.
— Jag blev erbjuden jobb på
Bruksskolan i Hälleforsnäs.
När jag kom hit för att kolla
upp stället tyckte jag om det
på en gång. Det är vackert här,
skolan är jättemysig med trevlig personal och det finns
mycket kultur här, vilket jag
gillar.
Christel berättar att även vid
sitt jobb i Kalifornien hade
hon att göra med barn från
olika kulturer som talar olika
språk. Hon gillar det med
Hälleforsnäs.
Christels man, Jesus, håller
på att ombilda sig till en svetsare. I USA jobbade han inom
Luftfartsverket.
Jarmo Haapamäki

konsert på Bruket den 18 juli med bandet Jättedam
i gropen som skapades efter rivningen av gjuteriet anordnas en rad konserter. Först ut var Jättedam. orkestern bildades i Flen men verkar numera i göteborg. på Bruksmarknaden blir det mer musik i gropen.

Musik i gropen
Scenen i gropen efter gjuteriet som revs fick ett tak
under sommaren. Tanken är
att scenen ska användas till
konserter
och
andra
scenframträdanden. Först ut
var gruppen ”Jättedam” som
uppträdde i gropen den 18
juli. Nästa konsert anordnades redan den 30 juli. Då
uppträdde pianisten Martin
Sturfält på Bruket.

Musik på fiket
Fröken Monica Larsson anordnar en ”minimusikfestival” på sitt café intill Coop.
Flera lokala band avlöser
varandra under eftermiddagen: High Tide Blues Band
med Bosse Jonsson, Otto
Sundén, Fredric Larsson,
Malmabygdens Björn-kvintett med Björn Ek, Anita
Hedlund, Ing-Marie Sundin,
Edit Handberg, Erik Leonard
och Fröken Larssons band
med Monica Larsson, Bosse
Jonsson och Pamela Jansson.
Trubadurerna Mats Sylwan,
Simeon Nordius och Gunnar
Carl Nilsson ska också underhålla kafégästerna. Det
kan bli rätt trångt i det lilla
cafét... Festivalen anordnas
lördagen den 31 augusti och
börjar klockan 12.

Musik på krogen
invigning av kanotuthyrning vid Bruket den 18 augusti
många Hälleforsnäsbor tog sig till Bruksdammen och testade bygderådets
nyförvärvade kanadensare på Bruksdammen. kanoterna som Hälleforsnäs Bygderåd hyr ut hämtas ut vid gjuterimuseet. Besökarna på invigningen bjöds på fika och gratis kanottur och tävlingar. Flens kommun
beviljade så kallad Quick Fix-medel till projektet. på bilden Conrad, albin
och Jesus Cruz, som var allra först med att få prova kanoterna.

Hälleforsnäsbandet
med
medlemmarna Jarmo Haapamäki, Pasi Laine och Fredric
Larsson uppträder på Restaurang Mozzarella i Flen
den 26 oktober.

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!
Bor du utanför vårt utdelningsområde? Du vet väl att ni även kan prenumerera på vår tidning? Hälleforsnäs Allehanda #162 • 24 augusti 2019
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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 23 november 2019
sön 25/8 Fotboll grupp 5 pojkar 11 HIF—Högsjö BK på Edströmsvallen
kl 16. Fler hemmamatcher (se även svenskalag.se/HalleforsnasIF):
1/9 HIF—Katrineholms SK kl 17, 15/9 HIF—Björkviks IF kl 16,
9/9 HIF—Vingåkers IF kl 16
tis 27/8 och följande tisdagar under hösten: Lunch på Gjutaren, Storg.
40 Hälleforsnäs (40 kr) för dig som äldre kl 12 Anmälan: 0157-413 58

ons 25/9 PRO: Sillsexa med underhållning på Folkets Hus kl 13.30
lör 5/10 Musik Ola Magnell på Teater Klämman, Mellösa kl 19.30
tel. 0735-99 76 92, hemsida: teaterklamman.se
lör 11/10 Opera Puccinis Turandot med Christina Goerke och Roberto
Aronica, direkt från Metropolitan i New York på Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 19 (inträde 350 kr, förköp) Bokning: vardagar kl
18–20 0157-408 37 eller e-post: bokning@folketshus-halleforsnas.se
Hemsida: folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html
tor 16/10 PRO medlemsmöte på Hälleforsnäs Folkets hus kl 13.30
Programmet anslås på anslagstavlan vid Coop, Folkets Hus etc.
lör 26/10 Musik Hälleforsnäsbandet Nyrkki Mononen spelar på Restaurang Mozzarella, Flen från ca. kl 22 (inträde 100 kr)

fre 30/8 HIF Bilbingo på Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 17.45
lör 31/8 Musik ”Minimusikfestival” på Fröken Larssons café kl 12–16
Namnen på artisterna kan du läsa i artikeln på sidan 3.
sön 1/9 Musikgudstjänst i Hälleforsnäs kyrka kl 18–19
fre 6/9 HIF Bilbingo på Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 17.45
lör 7/9 och sön 8/9 Konstrundan i Sörmlands hjärta — Möt konstnärer
och deras verk i Bettna, Hälleforsnäs, Malmköping, och Flen. Samlingsutställning i Konstgalleriet, Hälleforsnäs öppnar redan 6/9
lör 7/9 Fotboll div 5 herrar, Hälleforsnäs IF – Hällbybrunns IF
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 13
Fler hemmamatcher (se även svenskalag.se/HalleforsnasIF):
21/9 HIF—BK Sport kl 13, 5/10 HIF—Råby-Rönö IF kl 15
sön 8/9 Fotboll div 6 herrar, Hälleforsnäs IF – Jäders IF.
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 13
Fler hemmamatcher (se även svenskalag.se/HalleforsnasIF):
20/9 HIF–Gillberga-Lista IF kl 19 6/10 HIF–Katrineholms AIK kl 13
mån 11/9 PRO: Grillning vid Brukssjön kl 13.30
lör 14/9 Vernissage vid Bruksrestaurangen med Helena Ericson,
tema: ”Steampunk” kl 11.30–16 Mer info på sidan 6
lör 14/9 Teater Riksteaterföreningen i Sörmlands hjärta: Ett Dockhem
av Henrik Ibsen, Mellösagården kl 18–20
lör 14/9 Musik John Edwin, folk- & countrymusik samt Helena Wahlström och Ulf Grunnér, oldtime & bluegrass på Teater Klämman, Fridals
gård, Mellösa (tel. 0735-99 76 92) kl 18
Bluegrass-jam efter konserten. Hemsida: teaterklamman.se
ons 18/9 och varannan vecka härefter på onsdagar:
Sopplunch i Mellösa Församlingshem (kostnad 40 kr) kl 12–13.30
Anmälan senast måndag till 070-320 64 23 eller 070-640 50 34
lör 21/9 Bruksmarknaden Bruksområdet, Hälleforsnäs kl 10–15 Hemsida: bruksmarknad.se. Mer info på sidan 6 och på annons-bladet som
delas ut till hushållen tillsammans med denna tidning.
lör 21/9 Marknadscafé på Kyrkans hus Hälleforsnäs kl 11–16
lör 21/9 Vernissage vid Bruksrestaurangen med Helena Ericson, tema:
”Natur och glädje” kl 11.30–16 Mer info på sidan 6

lör 9/11 Opera Puccinis Madame Butterfly med Plácido Domingo, Hui
He, Elizabeth De Shong och Andrea Carè, direkt från Metropolitan i
New York på Bio Facklan, Hälleforsnäs Folkets hus kl 19 (inträde 350
kr, förköp) Bokning: vardagar kl 18–20 0157-408 37 (e-post, se ovan)
ons 13/11 Filmvisning (PRO Hälleforsnäs - Mellösa)
Hälleforsnäs Folkets hus kl 13.30
Hälleforsnäs gymnastikförening program, sporthallen
• söndagar kl 17–18 gymnastik 6—9 år
• söndagar kl 18.30—20 innebandy
• måndagar 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
e-post: halleforsnasgf@post.gymnastik.se
Konstgalleriet Hälleforsnäs, Bruket, Gjutmästarbacken 1
• fre 6/9 – sön 8/9 Samlingsutställning ”Konstrundan i Sörmlands
hjärta” öppet fredag kl 11–17 och lördag–söndag 10–16
• lör 14/9 Vernissage på höstens utställning med Ingela Svensson från
Skogstorp. Teckningar och grafik. Utställningen pågår t.o.m. 10/11
• lör 26/10 Kulturlördag med sopplunch och föredrag av Ingela Svensson om utställningen och hennes konstnärskap (kostnad 75 kr)
Förhandsanmälan via e-post till karin.ogren@edu.flen.se
• lör 23/11 – sön 24/11 Försäljning av planscher, affischer, grafik m.m.
• lör 30 /11 Vernissage av samlingsutställningen "Drömmar och Tillstånd" med inbjudna konstnärer.
Galleriets öppettider: fre 11–17, lör–sön 10–14. Galleriet delar lokal
Gjuterimuseet som har samma öppettider.
PRO Hälleforsnäs-Mellösa
Boule, Gymnastik, Qi-gong, Bowling
För tiderna under hösten se anslagstavlorna i Hälleforsnäs och Mellösa
samt på webben:
pro.se/Distrikt/Sodermanland/Samorganisationer/Flen/
Foreningar/Halleforsnas-Mellosa/Aktiviteter/
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet Mellösa församlingshem:
onsdagar från 4/9: Ungdomsgård för årskurs 2–4 kl 17.30–19.30
fredagar från 6/9: Klapp och Klang, sång och lek för barn 0–5 år
och deras föräldrar kl 9.30–12 Medtag fika!
fredagar från 6/9: Ungdomskväll för årskurs 5 –9 kl 18–20.30

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
4
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Rosenborg
Samlingslokalen
Rosenborg
kom till på initiativ av IOGT och
drevs från 1895 av Hälleforsnäs
Byggnadsförening. Det var samlingssal och biograf för oss ungdomar under 40- och 50-talen.
Idealbiografen som bion hette
drevs av Elof Pettersson och
hade visat film sedan 30-talet.
Film visades onsdagar, fredagar
och söndagar. 2:25 kostade
barnförbjudna filmer och 60 öre
för matiné. Det visades inte alltid kvalitetsfilm men fanns det
inget annat att göra kunde det
bli bio tre gånger i veckan. Men
ibland kom det någon Bergmanfilm som till exempel ”Sommaren
med
Monica”
eller
Mattssons ”Hon dansade en
sommar”. Då var det fullsatt
och flera föreställningar.
En gång hade man blandat
ihop filmrullarna i en krigsfilm
så att en soldat som blev dödad
i början av filmen blev levande
igen längre fram i filmen. Då
fick vi se om filmen vid ett
annat tillfälle.
I Rosenborg hölls också alla
föreningsmöten. Fackföreningarna Metall och Gjutarna, Arbetarkommunen, SDUK (SSU),
Kvinnoklubben — alla hade
sina månads- och årsmöten där.
Gjutarnas och Metalls gemensamma julfest kommer jag mycket väl ihåg. Det var alltid något
uppträdande som till exempel
illusionisten Max Hofzinser,
dans kring julgranen med
”slängrompa” och så förstås
gottpåsar till alla barn.
Ett annat uppträdande som
drog fulla hus var Marthelli,
som roade publiken med sina
suggetionsexperiment. Han tog
upp folk på scen och försatte
dem i ett tillstånd där de trodde
sig meta fisk, dansa med en
sopkvast eller frysa i 20 mi-

nusgrader. Någon ville påvisa
att de inte blev påverkade och
att det hela var en bluff. Marthelli kom tillbaka med en föreställning till och det blev alltid
diskussioner på Bruket om det
var bluff eller inte.
Riksteatern hade kommande
föreställningar i Rosenborg med
kända skådespelare och där
hade mina föräldrar abonnemang. Ibland fick jag följa med.
En skådespelare som fastnat i
minnet var Elof Ahrle.
En föreläsare som var lite av
en idol för oss ungdomar var
Arne Andersson, en långdistanslöpare som tävlade med
Gunder Hägg och oftast kom
tvåa. När han pratade stod han
nedanför scenen. Han ville väl
vara på samma nivå som oss.
Lokalen har också använts för
andra ända ändamål som flyktingförläggning för balter på 40talet, småskola och slöjdsal men
också lasarett när spanska sjukan härjade 1918. Min pappa låg
där med ”spanskan”. Han berättade att han var så dålig,
mager och klen att ett ungt biträde lyfte upp honom själv när
hon skulle bädda rent. Andra
patienter omkring honom dog,
men han klarade sig. Han var 18
år då.
Rosenborg var den största
samlingssalen i Hälleforsnäs
innan Brukets personalhus och
Folkets hus byggdes.
Rosenborg hade en biografsalong med trapp upp till läktaren. Fåtöljerna kunde skruvas
loss och flyttas undan så man
fick ett stort dansgolv. Det fanns
också en scen med fasta kulisser.
På varje sida om scenen fanns
loger med många autografer på
väggarna, skrivna av skådespelare och artister som gästat Rosenborg. Under scenen fanns ett
utrymme där föreningarna hade
sina fanor.

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se

Reparation, försäljning
och uthyrning av cyklar

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

Till höger om trappen upp till
läktaren fanns en skrubb som
fungerade som godiskiosk, där
vaktmästarens fru sålde godis. I
foajén, direkt till vänster när
man kom in, fanns en biljettlucka. Längre in fanns ett kapprum och toaletter. Från foajén

kom man in i ett stort kök med
en jättestor spis. Fortsatte man
längre in kom man till lilla salen
där man höll mindre möten och
sammankomster Där fanns
också en dörr in till biografens
maskinrum.
THore gusTaVssoN

Hälleforsnäs Allehanda #162 • 24 augusti 2019

5

Inskickat
Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom tidningens utdelningsområde. Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material. Nästa deadline: lördag 23/11 2019.

Orienteringsskolan och Mälarmårdsdubbeln
OK Tjärnens orienteringsskola startar höstsäsongens verksamhet
tisdagen den 20 augusti. Precis som tidigare säsonger äger utbildningen och träningarna rum på tisdagar mellan klockan 18 och
19.30. Aktiviteterna börjar alltid i OK Tjärnens klubbhus, Torsbovägen 14 i Hälleforsnäs.
Under den gångna vårsäsongen hade vi deltagare i åldrarna 5 –
15 år. Aktiviteterna är utformade och anpassade för deltagarna efter
ålder, orienteringskunskaper och –erfarenheter. Tag gärna kontakt
med någon av våra ledare, exempelvis Erik Rundström, tel. 076146 27 00 eller Eva-Stina Pettersson, tel. 0157-402 25 för mer information eller för att anmäla sig.
Sedan 2011 samarbetar OK Tjärnen med Katrineholms OK om tvådagarsarrangemanget Mälarmårdsdubbeln. I år äger tävlingarna
rum lördagen den 21 och söndagen den 22 september. Tävlingscentrum är förlagt till gården Hagtorp söder om Hälleforsnäs. Vi
tror att tävlingarna kommer att locka 600—700 deltagare per dag.
De kommer då att vara indelade i drygt 50 tävlingsklasser/åldersklasser varje dag. Första start äger rum klockan 11 på lördagen och
klockan 10 på söndagen. Det kommer att finnas tre öppna ungdomsbanor och fem vuxenbanor, där man kan anmäla sig på tävlingsdagens morgon.
Ett gyllene tillfälle motionären och för den som är nyfiken på orientering att prova på att springa en bana!
erik ruNdsTröm

Hälleforsnäs Gymnastikförening gick ihop med Flens GF
När det stod klart för oss efter årsmötet i mars 2019 att vi har ingen
styrelse beslutade vi att söka efter möjligheten att jobba tillsammans
med en annan förening i någon form för att undgå nedläggning. Vi
tog kontakt med Flens gymnastikförening, fick positivt respons och
sedan dess har vi jobbat för att föreningarna ska gå samman.
För medlemmarna i Hälleforsnäs Gymnastikförening och Flens
Gymnastikförening betyder sammanslagningen att gympapass
finns i både Hälleforsnäs och Flen att delta i.
Det finns ett gemensamt programblad, info på Facebook och på
hemsidan.
Vi är väldigt glada att gymnastiken får leva kvar i Hälleforsnäs
och tror mycket på denna lösning!
aNNika JaNgedal

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 30 november 2019. Allt material för publicering i
nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda ska ha kommit in
senast lördagen den 23/11 2019.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Lokal konst vid Bruksrestaurangen
Den 14 och den 21 september mellan 11.30 och 16.00 anordnas vernissager i konferenssalen intill Bruksrestaurangen Hälleforsnäs.
Konstnären är Hälleforsnäsbon Helena Ericson. Vid den första utställningen är temat ”Steampunk” och vid den andra utställningen
är temat ”Natur och glädje”. Varje hel timme kommer besökarna
att tillsammans med konstnären under tio minuter att få prova på
akvarellteknik. Tillställningarna arrangeras i samarbete med Axels
bruksrestaurang, ABF och Hälleforsnäs Bygderåd.

Hälleforsnäs Bygderåd, guidad tur på Bruket 17/8
Dagens stora begivenhet var den guidade vandringen i och kring
bruket med namnkunnige Ragnar Boman, som varit boende i ”Stora
Huset”. Vi var 70-talet följare i vandringen. Vi fick höra om brukets
olika ”patroner” genom tiderna. Herr Boman var väl förtrogen med
den speciella “brukshumorn” och berättade om herr och fru
“Kärrhjulet” och fruns nye make ”Reservhjulet”. Vandringen avslutades med besök i Gjuterimuseet. Den gamla butiken i Granhed är
numera förflyttad till museet. Före detta gjutare och bandyspelare
fanns tillgängliga i museet, som kunde svara på besökarnas frågor.
Herr Boman har tackat ja till att återkomma.
HaNs JakoBssoN

många av deltagarna till rundvandringen passade på att äta lunch på Bruksrestaurangen.
FoTo: mariNa karlssoN

kom! Var med i arbetet med

HälleFoRSNäS
utveckliNgSplaN
25 augusti klockan 13—16

VAR MED och påVERkA hÄLLEFoRSNÄS FRAMTID!
Låt oss träffas så berättar vi hur...
Tillsammans gör vi en lokal utvecklingsplan. Den ska innefatta allt
som vi som bor här anser viktigt. Detta för att göra en bra bygd bättre
när det gäller livskvalitet i ett bredare perspektiv.
Vi ser fram emot att få träffa dig och också berätta vad vi har gjort
och vad som är på gång i bygderådet. Anmäl dig senast den 24/8!
halleforsnasbygderad@gmail.com eller sms till 073 - 622 79 50.
Ange namn, antal vuxna/barn, allergi, om du är medlem i bygderådet,
annan förening eller tillhör ett företag.

GÄST: åkE SANDkLEF FRåN ”hELA SVERIGE SkA LEVA”
Lokal meddelas till varje anmäld deltagare den 23/8. Anpassas efter
antal. Vi kommer att ha tilltugg, så kom gärna lite fikasugen!
Alla är varmt välkomna!

i samarbete med

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

Bygderådets bakluckeloppis – hjälp oss att fylla gropen!

Mellösa Bygderåd bjuder in alla till grillfest

På begäran ordnar vi ytterligare en bakluckeloppis i Hälleforsnäs
lördagen den 14 september 2019. Köpare är välkomna till ”Gropen”
på Bruket klockan 10—14. Säljarna får komma och packa upp sina
saker från klockan 8.
Att vara medlem i bygderådet ska löna sig! Som medlem betalar
du 75 kr för en bil och plats för eget bord och klädställning – alternativt 125 kr för en bil med släp och plats för eget bord och klädställning. De som inte är medlemmar är priset 150 respektive 250
kronor, alltså dubbelt upp.
Vill du vara garanterad en plats går det utmärkt att göra en föranmälan till oss. Om du har bokat och betalat i förväg följer du skylten bokad/betald och uppger ditt namn. Övriga följer skylten
drop-in. Först till kvarn!
Varje bakluckeloppis erbjuder vi tre medlemmar i Hälleforsnäs
Bygderåd stå gratis mot att man hjälper. Anmäl ditt intresse!
När det börjar kurra i magen står våra ”grillmästare” redo med
nygrillad lokalproducerad korv med bröd. Festis, läsk, kaffe/te
finns också att köpa på plats.
Välkommen med din bokning via SMS 073 - 622 79 50 eller e-post
halleforsnasbygderad@gmail.com. Betala kan du via Swish: 123 590
93 79 (Hälleforsnäs Bygderåd). Märk: BL0914.
Det går även bra att betala med swish eller kontant på plats vid
ankomst. Hoppas vi ses i ”gropen” strax nedanför Kolhuset!

Bygderådet i Mellösa bjuder in alla till grillfest på grusplanen vid
Tomtebo förskola den 15 september klockan 14—17.
I samband med att vi utökar den befintliga lekplatsen och fotbollsplanen med boulebanor och grillplats så passar vi på att ha en eftermiddag med olika aktiviteter.
— Utöver maten, boulespel, fotbollsutmaning och frågesport så
är du välkommen att ta med din cykel och se över den med vår
hjälp. Vi kommer också att bygga fågelholkar tillsammans, dekorera
dessa och senare kommer vi i bygderådet att montera dem runt
grusplanen, hälsar bygderådets ordförande Sabina Dernelid.
Förhoppningsvis får vi orienteringsklubben att sätta några kontroller uppe i närliggande skog till den 15 september — och så har
vi uppvisning med en drönare.
Detta är ett första steg i en långsiktig plan som går ut på att skapa
fler anledningar att ta sig till den här platsen; en framtida mötesplats utomhus som ska erbjuda något för alla åldrar. Ju fler som
sedan packar ihop lite frukt och tar sig dit på helgerna, desto större
chans att barnen hittar någon att spela fotboll med eller leka kull
med.
Maten till grillfesten måste du beställa i förväg så titta gärna på
Mellösa Bygderåds Facebook-sida eller vår hemsida för information
om hur du gör.

mariNa CarlssoN

Hälleforsnäs Bruksmarknad för 28:e gången
Lördagen den 21 september är det dags för Hälleforsnäs Bruksmarknad. Det kommer som vanligt att finnas ett 60-tal knallar som
säljer det mesta.
Under dagen uppträder trubaduren Lennart Johansson och bandet ”Stora huset” som består av Hälleforsnäsfödda bröderna Torben
och John Freytag (sång och gitarr) samt Peter Lissenko (saxofon och
klarinett) och Bengt Åslund (piano). Från scenen delas även ut ett
Lions kulturstipendium.
GB glass sponsrar med glass som delas ut på kolhustrappan.
Diverse motorfordon ställs ut på området utanför Lager 157, både
bilar och motorcyklar.
Det kommer även finnas möjlighet att prova på helikoptertur,
bakom stora huset på gräsmattan kommer HeliAir Sweden AB att
erbjuda turer. Passa på att se Hälleforsnäs från ovan mellan klockan
11 och 15.
eVa luNdiN

Åsa loCkNer

Gymnasiska övningar i Mellösa
På tisdag den 27 augusti tar Mellösa Bygderåd upp cirkelträningen
igen. Under våren har vi hållit igång i Kyrkskolans gymnastiksal,
alla efter sin egen förmåga och med sina egna mål. Nu vill vi gärna
se fler deltagare. Tisdagar är alltså dagen, 19—20 tiden och det kostar 30 kronor för dig som är medlem och 40 kronor för dig som ännu
inte blivit medlem.
Åsa loCkNer

Sjönära lediga tomter i Mellösa
Som en del av arbetet med att bli fler som bor i Mellösa drog bygderådet under slutet av sommaren igång en kampanj för att lyfta
intresset för de finfina tomterna nere vid Mellösasjön. På bara en
månads tid har den nått dryga 9000 personer med hjälp av Facebook och förhoppningen är förstås att ytterligare någon ska börja
bygga nere vid Hasseludden snart.

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

Åsa loCkNer
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Bregott 600 g

39,90 /st
6,50 kr/kg)

(jämf. pris 6

Välkomna !
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Vaniljsås Arla
klassisk eller laktosfri
5 dl

18,90 /st
7,80 kr/l)

(jämf. pris 3

PRISERNA GÄLLER VECKA 35 26/8 — 1/9 2019

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

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

