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Tjugonde året med en egen lokaltidning
Arkivbild: JArmo HAApAmäki

1990-talet var något av neddragningarnas årtionde för
Hälleforsnäs. Vid millennieskiftet hade vi förlorat Sparbanken, Försäkringskassan,
Ica och en rad mindre butiker. Det anrika järnbruket
och även ortens bandylag
fanns ännu kvar, men båda
var redan på väg utför.
Det första numret av Hälleforsnäs Allehanda gavs ut i mars
2001. Då bodde det nästan 1800
personer i Hälleforsnäs, vilket
var cirka tusen personer mindre
än i början av 1970-talet.
Bruksprodukter AB hade 2001
mindre än tio anställda, medan
AB Järnförädling som mest gav
arbete till över tusen män och
kvinnor. Tuna Stålrör, som var
den största arbetsgivaren på
Bruket i början av 2000-talet,
hade som mest ett 50-tal
anställda i Hälleforsnäs.
2001 hade Kolhusteatern
redan etablerat sig, Bruksmarknaden anordnades för tionde
gången och en handfull mindre
industriföretag, hantverkare och
konstnärer flyttat till Bruket.

Tungmetaller i marken
Ragnar Boman, ordförande på
Stiftelsen Bruksfastigheter i Hälleforsnäs åren 1997—2013,
menar att miljösaneringen vid

Ragnar Boman.
Etableringen av klädföretaget
gav ortsborna hopp om framtiden och fick att blicka framåt,
inte bakåt. I dag är det nog
ingen längre som fortfarande
tror på att det är bandy och gjutjärn vi ska satsa på.

Mat och frisksport

vändpunkten? många började tro på en ljusare framtid för Hälleforsnäs när
lager 157 etablerade sig i Hälleforsnäs. på bilden Stefan palm (lager 157)
Anders berglöv (Flens kommun) och ragmar boman (bruket) vid skrivandet
av hyreskontraktet. Glädjen och optimismen gick inte att ta miste på.
Bruket i början av 2000-talet är
bland det viktigaste som hänt
på orten under den perioden.
Han berättar att de värsta föroreningarna vid bruksområdet
skedde under den första hälften
av 1900-talet då man tillverkade
gas av stenkol för att driva
smältugnar med. Tjäran, restprodukten i processen, tippade
man på platsen som nu kallas
Tjärtippen. Mängder av tungmetaller samlades på området
och började med tiden läcka till
den intilliggande Bruksån.
Dessutom hade en del oljor
och andra föroreningar hamnat
i marken inne i bruksområdet.
Ragnar Boman förklarar att
föroreningarna inte har medfört
hälsofara för de ortsborna eller

arbetarna på Bruket. I stället
tänkte man långsiktigt på miljön, på växt- och djurlivet, när
man beslöt att täcka Tjärtippen
och flytta ån. Delar av fastigheterna på Bruksområdet revs och
områden med miljöfarliga
ämnen i marken sanerades.
Prover togs i olika delar av
Hälleforsnäs och exempelvis
nära Marjonstorp, där man
länge hade tippat använt formsand från gjuteriet. Inga miljöfarliga föroreningar hittades.
— Miljösaneringen var en viktig del av ortens utveckling. Om
inte saneringen hade utförts
2004–2006 hade Lager 157 aldrig
kommit till Hälleforsnäs och
inget av det som hänt på Bruket
efter det varit möjligt, menar

Efter elva år på Bruket flyttade i
höstas Lager 157 till Eskilstuna.
Det är förvisso synd att vi förlorade vår klädbutik, men man
kan se det från en annan vinkel:
nu kan man välja fritt hur man
förvaltar fastigheterna, medan
tidigare var det i praktiken
Lager 157 som bestämde vilka
företag fick etablera på Bruket.
Företaget var en välbehövlig
vitamininjektion för Hälleforsnäs när den kom. Det behövdes
då, nu kan vi blicka vidare.
Lager 157-lokalen ska under
året byggas om för att rymma
ett centralkök och ett gym. En
annan lokal byggs om till en padelbana. Gymmet och padelbanan kommer att drivas av
privata företag. Vi har en högklassig restaurang, prisbelönt
osttillverkare och mycket annat
på Bruket som vi inte hade kunnat drömma om för 20 år sedan.
Framtiden för Hälleforsnäs ser
ljusare ut nu än vad det gjorde
då.
JArmo HAApAmäki

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

Ola Engelmark, årets miljösvensk

Biografen lever!
Bio Facklan på Hälleforsnäs
Folkets hus har under större
delen av 2019 endast arrangerat ”Live på bio”-föreställningar, vanligtvis direktsända operor från exempelvis Metropolitan i New York.
Dessa föreställningar har
varit stor succé och lockat
stor publik till de välorganiserade evenemangen med utsmyckat Folkets hus och
servering vid pauserna. Men
de traditionella biovisningarna har uteblivit.
Nu har bioverksamheten
återupplivats, en ny filmgrupp håller på att bildas och
biofilmer har återigen börjat
visas på Bio Facklan.
Först ut var Disney-filmen
”Frost 2” och den svenska
musikalfilmen ”En del av
mitt hjärta” som visades på
juldagen. I februari visades
barnfilmen ”Lasse-Majas detektivbyrå – Tågrånarens
hemlighet”, satirfilmen ”Jojo
Rabbit”, den nya versionen
av ”Skriet från vildmarken”
och den fyrfaldigt Oscarbelönade filmen ”Parasit”.
— Vår ambition är att visa
två filmer varannan söndag,
en barntillåten matinéfilm på
eftermiddagen och senare på
kvällen en film för vuxna,
säger Jesper Rur, den nye huvudansvarige för biografen.
— Det kommer att hända
en hel del runt bion under
våren. Vi måste förnya oss,
bland annat gällande vårt
sätt att nå ut till publiken om
vilka filmer som visas.
JArmo HAApAmäki

Skogsforskaren Ola Engelmark
blev nyligen utsedd till ”årets
miljösvensk” av tidningen
Fokus. Han är också högaktuell
med sin nya bok om hållbar
skogsbruk.
— Det känns fint att få ett sådant
erkännande, att man sätter värde
på mitt arbete. I mina böcker vill jag
berätta det jag har lärt mig under
åren om hållbart skogsbruk.
Ola fick utmärkelsen Årets miljösvensk för ”självständigt tänkande i
skog och skogsbruk som förändrar
Sverige till det bättre”. Han har
skrivit tre böcker om hållbart skogsbruk. I sin nya bok ”Skogen på
andra sidan hyggena” går han igenom helt nya sätt att utnyttja skogens resurser.

Öka förädlingsvärdet
— Vad vi själv gör här på Högtorp
gård är ett exempel på nya sätt öka Årets miljösvensk. ”min fru lena utvecklar mat och smaker, jag tar hand
om skogen”, säger ola Engelmark.
Foto: JArmo HAApAmäki
förädlingsvärdet.
Tillsammans med sin fru Lena drilingsvärdet är att såga virket ning i 40 år i Sverige och Kaver han ett företag som specialisesjälv. Sågat virke är ju värt nada. Han tillhör de få forsrar sig på matvaror förädlade från
mycket mer än stockar.
kare som även själv har ägt
det som skogen har att erbjuda —
skog under hela sitt yrkesunika produkter som granskottssi- Bokutsläpp på Bruket
verksamma liv.
rap och björksavsdryck.
Ola
Engelmarks
nya
bok
ges
— Skog växer långsamt.
— Vi har en arbetsfördelning, Lena
ut
fredagen
den
6
mars.
Han
Det
krävs ett helt yrkesliv att
utvecklar mat och smaker, jag sköter
kommer
att
finnas
på
plats
börja
förstå hur skog utveckträden. Skogen måste skötas på ett
för
boksignering
på
Högtorp
las.
Egentligen
två. Man hinspeciellt sätt för att leverera de smagårds
butik
på
Bruket.
ner
inte
själv
se
effekterna av
kerna vi behöver i vårt företag.
— I mina böcker vill jag be- sina åtgärder. Man får lära
Ola förklarar att det traditionella
sättet att sälja skog till ved och tim- rätta vad vi skogsägare kan sig av de tidigare generatiomer inte är speciellt lönsamt. En göra för att skogsbruket ska nerna.
stor del, ibland hälften av vad man bli ekonomiskt, ekologiskt Högtorp gård har en egen
får för ett timmerlass går till vad av- och socialt hållbart. Skogarna hemsida: hogtorp.se. Mer
verkningen, frakten och återställ- ska ge en inkomst men även om Ola Engelmark och hans
ningen kostar. Ekoturism eller jakt finnas kvar till nästa genera- böcker kan läsas på hans
kan ofta generera mycket bättre tion och vara bra för männi- hemsida engelmark.com.
inkomster.
skan att vistas i.
JArmo HAApAmäki
— Ett annat sätt att öka förädOla har jobbat med forsk-

Hälleforsnäs
Tandhälsovård
Hälleforsnäs Tandhälsovård
Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Friskvårdsmassage 410 kr

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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www.htandh.se
Är det någon som läser vad jag skriver här?

Christian öppnar tatueringsateljé
Intresset med att rita och
måla fanns redan när Christian var ung. Men det tog ett
tag innan det blev hans yrke.
Nu öppnar han en egen tatueringsstudio i Flen.
Christian Klemettinen, 28, har
bott i Hälleforsnäs hela sitt liv.
Han kommer från en företagsam familj. Båda hans föräldrar
är egenföretagare, modern
Anna-Karin är massör och fadern Esa reparerar och servar
motorer. Morfar Bert var bland
annat föreståndare i Konsumbutiken i Hälleforsnäs.
Men det var inte alls solklart
att Christian skulle starta eget. I
stället utbildade han sig till plåtslagare.
— Jag ritade och målade mycket i tonåren. Jag blev duktig,
men det var bara på skoj. Jag
jobbade som plåtslagare i åtta år
innan jag till slut bestämde mig
att bli tatuerare på heltid.
Som tatuerare är han självlärd.
Han fick som 16-åring sin första
tatueringskit av pappan, som
också var den första ”försökska-

christian klemettinen. den före detta tygaffären mittemot kinarestaurangen i Flen har efter omfattande renovering förvandlats till en mysig tatueringsstudio. rogues ink har öppet hus idag, lördagen den 29 februari.

ninen”. Många av vännerna fick
gratis tatueringar under åren
när Christian övade och blev
allt duktigare.
För två år sedan hyrde han in
en stol i en tatueringsstudio i
Katrineholm. Det var inget fel
med det arrangemanget men
det var lite långt att pendla från
Hälleforsnäs och Christians
dröm var att driva en egen tatueringsstudio.
En lämplig lokal i hemkom-

Herrgölet Hereford

munen fanns i Flen. I dag, på
tidningens
utgivningsdag,
öppnar ”Rogues Ink” i den
före detta tygbutiken ovanför
Saga Bio. Christian driver företaget tillsammans med Andreas Alenklev. Han säljer rakoch skäggvårdsprodukter men
vill även han lära sig tatueringens ädla konst.
— Det räcker inte med bara
att vara duktig på att rita och
måla. Förberedelserna och att
vara noggrann med hygienen
är en minst lika viktig del i det
hela, berättar Christian.
För att få utöva det som yrke
krävs utbildningar inom hygienlära och alla medicinska
aspekterna inom tatueringskonsten. En diplom på väggen
berättar att Christian har gått
alla berörda utbildningarna.
Ni kan se Christians portfolio på
Instagram @tattoosbyck.
Tatueringstudios facebooksida:
facebook.se/roguesink
tExt ocH Foto:
JArmo HAApAmäki

Offentlig konst
från Hälleforsnäs
Flens kommun köper årligen
konst av samtida viktiga och
betydelsefulla konstnärskap.
Konstnären Gunnar Carl
Nilsson fick uppdraget att
smycka trottoaren utanför
Stenhammarskolans entré på
Storgatan i Flen. Hans skulptur ”Tronen” vann över
andra konstnärernas förslag.
Skulpturen är mycket tålig
och man kan sitta på dess
bas. Den är gjuten av terrazzo,
Gunnars
egen
stenblandning. Resten av är
skulpturen är gjord av plåt.
Gunnar berättar att det är en
utmaning att "inta" det offentliga rummet, mycket att
ta hänsyn och förhålla sig till.
— Det var viktigt för mig
att skulpturen kunde användas att sitta på, och inte
"bara" vara en skulptur.
Författare får biblioteksersättning när deras böcker
lånas ut och musiker får
STIM-pengar när deras verk
spelas upp offentligt. Konstnärer får motsvarande ersättning när våra verk visas på
offentlig plats.

Skulpturen ”tronen” utanför
Stenhammarskolan i Flen

Vi bedriver avel av Hereford på gården
Herrgölet i Mellösa och på gården Näs i Hälleforsnäs.
Vi är en KRAV-Ekologisk Gård.
Vi säljer även köttlådor med ca.10 kg prima Herefordkött. Priset för lådan är 150 kr/kg. Lådorna innehåller
ca. 5 kg färs och ca. 5 kg benfria detaljer som t.ex.
innanlår, ryggbiff, rostbiff, entrecote och högrev.
Försäljningen sker hos Flenmo Byggnadsvård i Stav.
Där kan man även oftast köpa bland annat oxfilé och
köttfärs utan att beställa innan.

Östertorpsvägen 22, Flen tel. 0157-154 50

Beställ: Mari Fredberg • Mobil 0707-41 29 24
eller e-post mariest@live.se

Arbetskläder • skor • HAndskAr

facebook.se/herrgolethereford

Följ oss få facebook så blir du uppdaterad!

www.totalskydd.com
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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 manusstopp (deadline): lördagen den 18 maj 2020

lör 29/2. Opera Händels ”Agrippina” direkt från Metropolitan i New
York. Folkets hus Hälleforsnäs. kl 19 Hemsida: folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html Bokning: 0157-408 37 vardagar kl 18–20
lör 29/2 Musik Bluegrass-jam på Teater Klämman, Fridals gård,
Mellösa kl 18–23 tel. 0735-99 76 92 www.teaterklamman.se
Även lör 28/3 och 25/4
ons 4/3 Sopplunch i Mellösa Församlingshem. Anmälan senast måndag till 0703206423 eller 0706405034. Kostnad 40 kr, kl 12.00.
Även ons 18/3, 1/4 och 15/4 och 29/4.
fre 6/3 och påföljande fredagar under vårterminen: Klapp och Klang
sång och lek för barn 0–5 år och deras föräldrar på Församlingshemmet i Mellösa kl 9–11.30. Fika.
fre 6/3 Boksignering Högtorps gårds butik på Bruket kl 12–17
Ole Engelmark slöpper sin nya bok (se artikeln på sidan 2)
lör 7/3 Kulturlördag i Konstgalleriet Hälleforsnäs. Utställande konstnären Håkan Wennström berättar om sin utställning och konstnärskap. Servering av soppa med bröd. Förhandsanmälan krävs till
karin.ogren@edu.flen.se. Öppettider: fredagar 11–17, lördag och
söndag 10–14. Galleriet delar lokal på Bruket med Bruksmuseum
Hälleforsnäs som har samma öppettider.
ons 11/3 Sopplunch i Kyrkans hus, Hälleforsnäs kl 12. Anmälan
senast måndagen innan till 073-630 19 33, 073-967 21 33 eller
0157-403 16. Även ons 22/4
lör 14/3 Opera Wagners ”Den flygande holländaren” direkt från
Metropolitan i New York. Folkets hus Hälleforsnäs. kl 19 Hemsida:
folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html Bokning: 0157-408 37
fre 20/3 Orienteringstävling ”Svartnatta” arrangeras av OK Tjärnen
och Ärla IF med start och mål vid Edströmsvallen
tis 24/3 Vårsäsongen för OK Tjärnens orienteringsskola startar kl.
18 i klubhuset, Torsbovägen 14
tor 26/3 Orientering OK Tjärnen och OK Nalle (Flen) arrangerar veteranorienteringstävling vid Lötenskolan i Flen
sön 29/3 Hälleforsnäs Bygderåd årsmöte på Hälleforsnäs Folkets
hus kl 13. Sedvanliga möteshandlingar. Föredrag.
mån 30/3 Musik i Mellösa kyrka kl 18.30–19.30 Kulturskolans ensemblekonsert med sång och stråk med tonvikt på klassisk musik
lör 4/4 Vernissage med Anders Gudmundsson, landskap och stilleben, Konstgalleriet Hälleforsnäs. Utställningen pågår t.o.m. 31/5

sön 5/4 Musikalen SKRÄP har premiär på Mellösagården kl 13
Fridals Kulturförening tel. 0735-99 76 92 www.teaterklamman.se
sön 19/4 Årsmöte med Mellösa sockens hembygdsförening kl 14
Församlingshemmet, Mellösa. Underhållning, kaffeservering, lotteri
lör 25/4 Vårmarknad på Hälleforsnäs Folkets hus kl 10–14
lör 25/4 Orientering OK Tjärnen och Katrineholms OK anordnar det
traditionella tvådagars orienteringsarrangemanget ”Mälarmårdsdubbeln”, denna gång i Katrineholm
sön 26/4 Historisk guidning på Bruket kl 11.20
sön 26/4 Fotboll Hälleforsnäs IF–Ärla IF (Div 5 herrar) Edströmsvallen, Hälleforsnäs kl 17 svenskalag.se/HalleforsnasIF (där hittar du även information om Valborgsfirandet på Edströmsvallen)
tor 30/4 Valborgmässoafton För plats och tid se anslagstavlorna.
sön 3/5 Fotboll Hälleforsnäs IF–Torshälla-Nyby IS (Div 5 herrar)
Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 17 svenskalag.se/HalleforsnasIF
lör 9/5 Opera Donizettis ”Maria Stuarda” direkt från Metropolitan i
New York. Folkets hus Hälleforsnäs. kl 19 Hemsida: folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html Bokning: 0157-408 37 vard. kl 18–20
ons 13/5 Fotboll Hälleforsnäs IF–Sigtomta IF (Div 5 herrar) Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 17 svenskalag.se/HalleforsnasIF
fre 15/5 Orientering Start för Naturpasset (f.d. Trimorientering),
anordnas av OK Tjärnen i skogarna runt Hälleforsnäs. Naturpasset
pågår fram till mitten av augusti.
sön 17/5 Musik Vårkonsert i Mellösa kyrka med Barn-, Maria- och
Kyrkokör under ledning av Lena Karlsson, piano Gustav Andersson,
fiol Erik Leonardz, Viola-Linnea Mason, flöjt Cecilia Bingmark,
kontrabas Johnny Björk, trummor Philip Alebo kl 18–19
sön 24/5 Fotboll Hälleforsnäs IF–Järna SK (Div 5 herrar) Edströmsvallen Hälleforsnäs kl 17 svenskalag.se/HalleforsnasIF
tis 26/5 Orientering OK Tjärnen och OK Nalle arrangerar veteranorienteringstävling vid gården Johannislund väster om Hälleforsnäs
PRO Hälleforsnäs-Mellösa: För aktiviteter se hemsidan: pro.se/Distrikt/Sodermanland/Samorganisationer/Flen/Foreningar/Halleforsnas-Mellosa/Aktiviteter/ och anslagstavlorna på orten.

Planerade utgivningsdagar under 2020:
• nr 164 lördag 29/2 2020
• nr 165 lördag 30/5 2020
• nr 166 lördag 29/8 2020
• nr 167 lördag 28/11 2020
OBS! Inlämning av redaktionellt material och
annonser senast en vecka före utgivningsdagen

Celsings allé 13
Hälleforsnäs
)
(bredvid Coop

Vi kommer att ha några renoverade
lägenheter lediga för uthyrning under
våren 2020. Besök vår hemsida
www.lundbergfastigheter.se
för intresseanmälan.

MOBILSERVICE

• Reparation och service av mobiltelefoner
och surfplattor, försäljning av tillbehör
• Vi kan printa din favoritbild på ditt mobilskal!

20% rabatt på alla tillbehör
10% rabatt på alla iPhone reparationer
(gäller 1–7 mars 2020)
Tel. 072-448 84 66 facebook: Phoenix Profix
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Gamla radioprogram jag minns
thores minnen från
hälleforsnäs, 1950-talet

”

Jag har nämnt lite om
radion i mina tidigare
berättelser. Nu är det dags att ta
ett samlat grepp om radions
betydelse. Jag kunde inte lyssna
på radio förrän 1946 på grund
av att vi saknade elektricitet.
Radion blev ett folkuniversitet
av högsta klass fylld med föredrag, underhållning, drama och
nyheter. En ny värld öppnade
sig. Det var långt före televisionens genombrott och när man
lyssnande på radion fick man
skapa sig en bild själv med hjälp
av fantasin.
Vem kommer inte ihåg Erik
Sandström ”Kvar i sängen” som
jag lyssnade till. Ja just det, kvar
i sängen. Idrottsreferaten med
Sven Jerring och Lennart
Hyland. Men man lyssnade inte
hela tiden det var ingen skvalradio som stod på alltjämt utan
man valde ut program. Som
dagsnyheterna från TT klockan
19.00, då kallades papporna in
från vedbacken då var det viktiga saker på gång. Eller grammofontimmen mellan sex och
sju på kvällen det började alltid
med en marsch och slutade med
lite lättare musik. Povel Ramel
förståss han var chef på underhållningsavdelningen och producerade bra program. Ett
program med Povel var ”Jakten
på Johan Blöth” ett program
som återkom varje vecka. Vem
minns inte Vilhelm Mobergs radiopjäs ”Änkeman Jarl” där Jarl
började planera för ett nytt giftermål. En radiopjäs som jag
lyssnade på flera gånger. Inte att
förglömma Sten Bergman med
sin starka och tydliga stämma.
Det gjorde att hans berättelser
från exotiska länder blev extra
intressanta. Hans uttal av landet
Madagaskar med betoning på
sista ändelsen ”skar” blev för
mig hans signatur.
Tage Danielsson som också var
chef på radions underhållningsavdelning hade också egna program som Andersson i Nedan
som jag hörde på. Nu får vi inte
glömma kattorna från Uppsala,
Pelle Svanslös, Maja Gräddnos
och elaka Måns med Bill och
Bull som Gösta Knutsson skrivit
böcker om och läste upp i radio

En annan uppsaliensare var
Einar Haglund ”Allvetaren”
med sin speciella röst svarade
på alla frågor om allt mellan
himmel och jord.

Vi ﬁnns på Bruket, Hälleforsnäs

Nu öppnar vi igen!
Vi säljer egna och andra
unika produkter från Smakriket

Följ oss på Instagram
eller Facebook För
aktuell InFormatIon

Första fredagen i månaden händer
något extra. Den 6 mars
släpper Ola Engelmark
ny skogsbok i butiken!
Varmt välkommen!

Öppet fredagar kl 12-17

Hälleforsnäs Elektronikservice
Jesper Rur tel. 0735-011 248
servar, felsöker och uppgraderar datorer,
installerar och felsöker hemelektronik, fasta
och trådlösa nätverk, hemmabiografer m.m.

En ung tage danielsson vid radiomikrofonen. Hans fru märta-Stina
(född köhler) föddes och växte upp
på orresta gård i Flen.
Radion var en glädjekälla med
utvalda bra program. Numera
är utbudet så stort och blandat
med skräpprogram så det är
svårt att hitta pärlorna.
Ja, det fanns många bra och roliga program, som Optimisten
och Pessimisten med Ludde
Gentzel och Eric Abrahamsson
eller Novisen vid spisen med
Folke Olhagen och Tore Wretman det var det första matprogram jag hörde på och som jag
också gjorde en parodi på och
spelade upp på ett SSU-möte.
Sven Arefeldt var flitigt anlitad
i radion, hans program ”Sven
Arefeldt leker på pianot” missade man inte. ” I en roddbåt till
Kina” blev väldigt populär och
spelas än idag. Utlandsrapporterna följde man och den man
mest kom ihåg var Alf Martin,
London. När man nämner utlandet kommer man också in på
Claes Dahlgren från New York
som rapporterade och spelade
jazzskivor från USA. Och har
man sagt jazz får man inte
hoppa över Leif ”Smokerings”
Andersson med sin hesa röst.
Det poppar upp det ena programmet efter det andra i minnet och jag avslutar med
bandykommentarerna och analysen med Bengt Ahlbom efter
bandymatcherna med Brukets
blå. ”Suss gott” sa Pekka Langer
i Nattuppen.
tHorE GuStAvSSon

Erbjudande under mars–maj 2020:
Uppgradering till Windows 10 inkl. installation från 799 kr
Uppgradering till SSD-hårddisk inkl. installation från 899 kr
Hälleforsnäs Elektronikservice, Celsings Allé 13, Hälleforsnäs (Coop)

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
• Uthyrning av ljUdanläggningar
• digital inspelningsstUdio
jarMo haapaMäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0709-49 05 29

För
Fö rfr
fråågn
gn inga
in garr via ee-p
poost
st:: jarm
jar mo
o@j
@jarm os. se
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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 manusstopp: lördag 18/5 2020.

Orienteringstävling mitt i byn den 20 mars
Under våren 2020 kommer OK Tjärnen att vara en flitig tävlingsarrangör och medverka i flera arrangemang. Det första äger rum fredag kväll den 20 mars och är nattorienteringen Svartnatta, som OK
Tjärnen anordnar tillsammans med Ärla IF. Tävlingen är en nattorienteringsstafett med två eller tre sträckor per lag.
Start, växlingar och mål är förlagda till Edströmsvallen, och huvuddelen av banorna är lagda i terrängen öster om Hälleforsnäs,
mellan bebyggelsen och järnvägen. Det innebär, att deltagarna kommer att dels springa på och korsa gator inne i samhället (till exempel
Västmarksgatan och Storgatan), dels springa i mörkret i skogarna
öster om Hälleforsnäs och omedelbart norr om Edströmsvallen.
Första start sker kl. 20.15, och tävlingen beräknas pågå till strax efter
klockan 23. Vi räknar med cirka 250 deltagare, som vill orienteringstävla i mörkret denna kväll.
Till arrangemanget går det åt ett tämligen stort antal funktionärer
för exempelvis parkering, start, växlingar och mål samt servering
och inte minst – eftersom löparna passerar trafikerade gator – trafikövervakning. Den, som vill ta del av och titta på ett nattorienteringsarrangemang, är välkommen att besöka Edströmsvallen denna
kväll eller att titta på löparna, när de springer gatlopp inne i samhället.
Naturpasset startar den 15 maj. Naturpasset, som tidigare gick
under namnet Trimorientering, kommer i år precis som tidigare att
anordnas från 15 maj till 15 augusti. Då kommer cirka 30 orienteringskontroller att vara utplacerade i terrängen runt Hälleforsnäs,
och dem kan man uppsöka i valfri ordning när man vill under
kampanjperioden. Naturpasspaket, som innehåller anvisningar,
karta och kontrollbeskrivningar/-definitioner, kommer att finnas
att köpa på turistbyrån i Hälleforsnäs. Fler upplysningar om detta
lämnas av Karl-Yngve Lindström, tel. 0157-403 85.
Andra orienteringsarrangemang våren 2020:
OK Tjärnen brukar tillsammans med Katrineholms OK anordna
tvådagarsarrangemanget Mälarmårdsdubbeln. I år äger tävlingarna
rum 25—26 april och arrangeras i Katrineholm. På lördagen genomförs en medeldistansorientering, och på söndagen anordnas en

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 25 maj 2020. Allt material för publicering i
nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda ska ha kommit in
senast lördagen den 18/5 2019.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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sprintorientering på gator och i parker inne i staden. Dessa båda
tävlingar brukar samla 400—500 deltagare per dag.
Tre veteranorienteringstävlingar står också på arrangemangsprogrammet 2020 för OK Tjärnens del. Här samarbetar vi med OK
Nalle i Flen. Två av tävlingarna anordnas nu i vår, och den första
går av stapeln den 26 mars med tävlingscentrum förlagt till Lötenskolan i Flen. Exakt två månader därefter, den 26 maj, äger den
andra tävlingen rum, denna gång vid gården Johannislund sydväst
om Hälleforsnäs.
Till dessa båda tävlingar räknar vi vid varje tillfälle med cirka 200
deltagare i åldrarna 60—90 år. De tillhör troligtvis kategorin pigga
pensionärer.
Erik rundStröm
ok tJärnEn

OK Tjärnens orienteringsskola startar den 24 mars
2019 genomförde Ungdomskommittén 26 utbildnings- och träningstillfällen för orienteringsskolan. I genomsnitt deltog 20 barn
och ungdomar varje gång i aktiviteterna. Vi hoppas naturligtvis på
minst lika stor aktivitet under 2020. OL-skolan startar klockan 18
tisdagen den 24 mars i Tjärnhuset och pågår därefter varje tisdag
under våren till och med den 26 maj.
Ungdomskommittén består av åtta personer, som också är ledare
i OL-skolan. Därutöver har vi haft värdefull hjälp av ett flertal föräldrar, som medverkat som följeslagare till främst de yngre deltagarna. Därigenom har förhoppningsvis även föräldrarna tagit till
sig en och annan orienteringslärdom. Vi hoppas på fortsatt föräldramedverkan i OL-skolan!
Kontakta gärna Eva-Stina Pettersson, tel. 070-3384107, eller Lisbeth
Larsson, tel. 070-3123405, om Du har frågor om OL-skolan.
Välkommen den 24 mars !
ok tJärnEnS unGdomSkommitté

De vill röra på sig och träffa andra människor
Jag satt en dag här hemma i soffan och var totalt uttråkad. Jag har
bott i Hälleforsnäs i sex år och har ändå inte lärt känna särskilt
många. Som arbetslös eller långtidssjukskriven har detta blivit ett
problem för mig.
Därför valde jag att skriva ett inlägg på Facebook en dag i Hälleforsnäs gruppen för att se om det var någon annan som var i samma
sits.
Jag trodde aldrig att så många skulle nappa som det gjorde! Det
visar sig att det finns fler än jag som inte känner många här i samhället och är sjukskrivna, arbetslösa eller liknande.
Vi bestämde att vi skulle bilda en liten promenadgrupp. Vi träffas
måndagar klockan 11 utanför Fröken Larssons café och går en
sväng. Man väljer själv hur långt man vill gå och i vilket tempo —
vi tar hänsyn till gruppen.
Det är meningen att alla ska känna sig välkomna. Hittills har vi
vart sex personer som mest men hoppas på fler som vill göra oss
sällskap. Det finns säkert massor med folk som bara sitter hemma.
Varför inte komma ut och prata med lite folk och röra lite på sig?
Är det någon som sitter i rullstol eller liknande så hjälper vi dessa.
Jag tycker själv det är supermysigt då man alltid lär känna någon
ny människa.
Visst är det så att promenader inte passar för alla så därför är jag
öppen för flera förslag. Kanske en bowlingkväll i Flen? After Work
eller bara ta en fika? Ni får gärna kontakta mig för flera förslag!
Telefon: 070-884 04 07 e-post: nero_jessica@hotmail.com
Facebook: Jessica Jessica
JESSicA nEro
HällEForSnäS

Vill du annonsera i vår tidning? Prislistan hittar du på vår hemsida halleforsnasallehanda.se

Hälleforsnäs
Bruksrestaurang

Hälleforsnäs Bygderåd anordnar
Alla medlemmar i Hälleforsnäs Bygderåd är inbjudna till
årmöte söndagen den 29 mars klockan 13 på Folkets hus i
Hälleforsnäs med sedvanliga mötesförhandlingar. Dagordning
och andra handlingar finns på plats.
Efter mötet bjuder vi på kaffe, te, smörgås och ett spännande
föredrag ”El Camino — en fot framför den andra” med start
klockan 14.30. Roger Melin, Mellösa, tar oss med på hans
pilgrimsvandring på Camino Lebaniego i Spanien.
Anmälan senast söndagen den 22 mars via SMS 073-622 79 50
eller e-post halleforsnasbygderad@gmail.com. Välkomna!

Restaurang • Konferens • Catering • Evenemang • Matlagningsaktiviteter

Våra öppettider är:

Annat som vi har på gång:
• Vecka 10 genomför Wild Heart en utedag tillsammans med
Bruksskolans elever och lärare. Lite senare, i april har Wild Heart
Hälleforsnäs tema ”skräp”. Söndagen den 5 april besöker vi Mellösagården och ser Teater Klämmans musikal SKRÄP. Information
skickas ut via mail till familjerna som är medlemmar i Wild Heart.
Följ oss på Instagram @wildhearthalleforsnas.
• Vårmarknad i Folkets Hus den 25 april kl 10.00
• Historisk guidning på Bruket den 26 april kl 11.20
• Valborgfirande på Edströmsvallen i samarbete med HIF
Planering i Evenemangsgruppen pågår för fullt med både det
ena och det andra. Hör av dig till Bosse om du är intresserad av
Kultur och Evenemang: jonsson.bo@telia.com.
Anslag kommer även upp på Coop Konsum i Hälleforsnäs. Information om alla evenemang och anmälan finns dessutom på på
www.halleforsnas.org och facebook.com/halleforsnasbygderad.
mArinA kArlSSon
HällEForSnäS byGdErÅd

måndag stängt
tisdag stängt
onsdag 11.30–16.00
torsdag 11.30–16.00
fredag 11.30–21.00
lördag 11.30–16.00
söndag 11.30–16.00
Lyxbrunch första söndagen
i månaden 12.00–15.00
Vi finns på Bruket i Hälleforsnäs (Gjutmästarbacken 1). Välkomna!
Hemsida: www.axellent.se E-post: info@axellent.se Tel: 0733-26 05 16
Facebook: Hälleforsnäs Bruksrestaurang Instagram: bruksrestaurangen

Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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PRISERNA GÄLLER VECKA 10 2/3 — 8/3 2020

Färsk lax
hel sida

129

Vispgrädde 36%

,00 /kg

Coop 2,5 dl

shåll

max 2 st/hu

Coca-Cola
Fanta
Sprite

10,00 /st
0,00 kr/l)

(jämf. pris 4

Fläskotlett
skivad

1,5 liter

69,

,90 /kg

2 för

is 10,00

Skogaholm 450 g

r

/st
0
0
,
0
2

20,00 /st

0,00 kr/l)

m edlemsfö

kr/l)

Kanelbullar

olika smake

(jämf. pris 1

t

n
exkl. pa

(jämf. pr

Bravo juice
2l

30,00

4,44 kr/kg)

(jämf. pris 4

r må n

Taco Santa Maria

Sås 230 g, Tortillabröd 320 g,
Nachos och tortillachips 185 g

10,00 /st

Välkomna !

715–775 g

20,00 /st

g)

–22,98 kr/k

5,81
(jämf. pris 2

)

–54,05 kr/kg

1,25
(jämf. pris 3

Skogaholmslimpa
Varsågod

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

hälsar Ove, Lena, Anna, Amelia, Josefine, Lina, Max

