Hälleforsnäs Allehanda
30 maj 2020 • Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs och Mellösa samt landsbygden • Nr 165 • Årgång 20

Trasig telefon eller platta?
Ingen fara, den går att rädda!

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

Få din favoritbild printad på ditt mobilskal!
Phoenix Profix, Celsings allé 13 (vid Coop), Hälleforsnäs
tel. 072-448 84 66 facebook: Phoenix Profix

Viruset som skördar offer i hela världen
När förra numret av Hälleforsnäs Allehanda gavs ut i
slutet av februari, hade det
elaka coronaviruset redan
börjat sprida sig i Sverige.
Det var inget som vi då reagerade på. Det fanns bara några få
smittade i hela landet. I dag, tre
månader senare, känner man till
cirka 40 000 smittade och över
4 000 svenskar har dött till följd
av virussmittan och sjukdomen
covid-19.
Folk uppmanas att stanna
hemma, hålla minst 1,5 meters
avstånd från andra människor
och ofta tvätta händerna.
Restauranger och nöjesparker
har stängts, en stor del av sommarens kultur- och sportevenemang är inställda och många
har till följd av restriktionerna

Covid-19 har gjort att vi har slutat att kramas och skaka hand när vi träffas.
blivit arbetslösa.
Vi försöker inte ens berätta det
allra senaste om pandemin. Det
vi skriver i dag kan redan vara
inaktuell information i morgon.
Men vi kan försöka berätta hur

arna för att få en bild på läget.
Några har ställt in alla sina aktiviteter, andra har anpassat sig
till situationen och de rådande
bestämmelserna och vissa kan
fortsätta sin verksamhet som
ingenting hade hänt. Mer om
detta på insidan av tidningen.
Obs! Ta gärna kontakt med de
berörda företagen och föreningarna för att veta mer och för att
ta del av dagsaktuell information. Situationen kan bli värre
eller restriktionerna lättas.

smittan påverkar de planerade
arrangemang i vårt närområde
och hur våra företag har blivit
drabbade. Vi har kontaktat
några av företagen och kontaktat några av de lokala förening-

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

Fotnot: Covid-19 står för
”coronavirus disease 2019”
och är det officiella namnet för
sjukdomen som orsakas av
coronaviruset SARS-CoV-2.

Många av våra sommarnöjen har ställts in
Vi har tagit reda på hur covid19 har påverkat verksamheten hos en del lokala företag
och föreningar.
Axel Johnsson på Hälleforsnäs
Bruksrestaurang berättar att coronaviruset har slagit hårt mot
hans företag.
— Det är kännbart. Själva
restaurangen går rätt bra, där
har vi inte tappat så mycket.
Däremot har vi just nu inga
konferenser och nästan inga
cateringuppdrag.
— Företaget går inte under
men jag måste spara på allt,
även på personalkostnaden. De
behövs inte i samma omfattning
som tidigare, säger Axel.
Bruksrestaurangen hålls öppet
under hela sommaren.
Fröken Larssons Café i Hälleforsnäs och Café Bysmedjan i
Mellösa planerar också att
kunna hålla öppet under sommaren och har anpassat sina lokaler
med
tillhörande
uteservering så att kunderna
inte behöver sitta för nära varandra. Hembygdsföreningens
sommarcafé öppnas dock inte i
år (se artikeln på nästa sida).
Ove Gustafsson på Coop Hälleforsnäs släpper in personer i
riskgruppen redan vid 7.15
(vardagar) för att de ska kunna
handla utan risk för att behöva
trängas med andra kunder, om
de ringer dagen före och anmäler sig. Tisdag och fredag erbjuds även avhämtning av
färdigpackade matkassar på
Coop om man skickar in en beställning via e-post dagen före till

halleforsnas.bc@coop.se.
Restaurang Teater Klämman
utanför Mellösa har varit stängd
under våren men öppnas igen
den 26 juni med underhållning
av Janne Schaffer, som i år firar
50 år som scenartist.
Ett 40-tal ytterligare konserter,
seminarier och föreställningar
ska under sommaren och hösten
anordnas av Fridals Kulturförening, de flesta på Teater Klämman men även några i Mellösa
Kyrka och Mellösagården.
— Vi håller oss utomhus och
konsertbesökarna kan sitta glest
vid varsitt bord, allt enligt de
rådande bestämmelserna, berättar Janne Öster.
— Det blir ett slags kulturföreningen light. Som mest har vi
haft 220 betalande på Klämman,
nu släpper vi in max 50 personer. Detta gör att vi var tvungna
att tacka nej till ett par artister
där biljettpriserna skulle ha blivit alldeles för dyra. En del
artister har även valt att avstå
helt från att turnera i år.
Förutom ett fullspäckat program med olika evenemang (se
teaterklamman.se för mer info)
erbjuder Klämman även mat,
dryck och tak över huvudet
(B&B). Restaurangen ligger intill Sörmlandsledens etapp 23:1.
Alla besök till restaurangen
förbokas, på grund av rådande
restriktioner.
Sagostigen utanför Hälleforsnäs har öppet under sommaren,
men det blir inga föreställningar
med Teater Rita Prick. Kafét
hålls dock öppet som vanligt.
— Vi har haft öppet nu i ett par

veckor och vi ser att besökarna
kan sköta sig fint, håller avstånd
till varandra och det blir ingen
trängsel, säger Itte Weidman på
Sagostigen.
— Det blir inga föreställningar
i teaterladan och vi har även
valt att ställa in ponnyridningarna men annars kör vi nästan
som vanligt. Vi förespråkar biljettbokning via hemsidan för att
vara säker på att det finns plats.
Området är dock stort så det ska
mycket till innan det blir för
trångt.
Itte är inte orolig om företagets
överlevnad.
— Sagostigen har funnits i 54
år och vi kommer att stå ut med
lite motgångar.

— Vi har kämpigt just nu men
vi kommer att hålla ut. Förr eller
senare går pandemin över.

HIF:s Bilbingo är inställd tills
vidare, allt enligt de rådande rekommendationerna.

Anna-Karin Andersson på
Hälleforsnäs Tandhälsovård
berättar att klinikens verksamhet inte påverkas nämnvärt.
— I vårt yrke jobbar vi alltid
med hygienrutinerna. Med
tandläkarens patienter och mina
massagekunder har det varit
som vanligt. Tandhygienisten
har haft lite avbokningar men
det börjar fyllas på även i hygienistens tidbok igen.
— Tack vare att vår klinik är
liten sitter patienterna oftast en
och en i väntrummet. Det samlas inte så många på en gång
som på en större klinik.

På grund av rådande omständigheter rörande covid-19
pausar Kolhusteatern sin verksamhet under 2020, berättar föreningen på sin hemsida.
Jesper Rur som driver sitt företag Hälleforsnäs Elektronikservice berättar att restriktionerna har slagit hårt på hans
verksamhet. Både han och hans
fru Thea, som är medicinsk fotterapeut, gör för tillfället inga
hembesök hos sina kunder.
Detta har medfört ett kännbart
inkomsttapp.
— Vi har kortat ner våra
öppettider och man kan ringa
och boka tid hos oss så att man
kan vara säker på att inte stöta
på någon annan kund. Vi gör
vad vi kan för att anpassa oss,
säger Jesper.

Jesper Rur, som också är bioansvarig på Bio Facklan, berättar att det visades några biofilmer på Hälleforsnäs Folkets hus
efter att pandemin bröt ut.
— Vi ordnade helt enkelt så att
man kunde sitta glesare i
salongen. Det var inte svårt att
ordna. Anledningen att vi nu
har valt att ta en paus är att det
inte finns några nya filmer att
visa. Alla nya filmpremiärer är
inställda.
Jesper Rur poängterar att bioverksamheten kommer i gång
igen när situationen ändras.
Något datum har man inte satt.

Prylmarknaden i Mellösa hålls
stängd tills vidare.
— Vi som driver företaget är
äldre och tillhör riskgruppen
och därför har vi bestämt att
hålla stängt tills faran blåses
över, berättar Marianne Norén.
Jarmo Haapamäki

Hälleforsnäs
Tandhälsovård
Hälleforsnäs
Tandhälsovård
Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Friskv årdsm assage 410 kr

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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www.htandh.se
Vi önskar alla mödrar en fantastisk Mors dag den 31 maj!

Mellösa hembygdsförening
avblåser hela programmet
I hembygdsföreningens årsskrift räknar man upp en mängd
aktiviteter som skulle äga rum på hembygdsgården i Mellösa
under sommaren 2020. Det blir inget av dessa på grund av
den rådande corona-pandemin.
Skriften framställdes innan restriktionerna orsakade av
covid-19 blev kända. Alla planerade utställningar och musikuppträdanden
vid
hembygdsgården är inställda,
inklusive den stora spelmansstämman som skulle anordnas
i juni. Om inte situationen radikalt ändras under sommaren
blir det inget sommarcafé alls
vid hembygdsföreningen i år.
Något årsmöte blev det inte
heller på grund av Corona.
Mötet hålls så fort det bedöms
att faran är över.
Häftet som Mellösa hembygdsförening ger ut varje vår innehåller ofta intressant läsning med inblick i både nutida och
gamla händelser på orten. Ett porträtt av Lars Gustaf von Celsing (1804–1881) pryder omslaget till årets skrift med Ragnar
Bomans artikel om brukspatronen, alltjämt en legend på
orten. ”För gud och Lasse Celsing är inget omöjligt!”
I skriften berättar flera ortsbor om sina barndomsminnen
från tiden hästar var vanligare än bilar. I skriften hittar man
även en längre artikel om familjen Magnusson, skriven av
Bengt Magnusson, inspirerad av några fotografier tagna för
hundra år sedan.
Lennart Cederberg, som vid detta nummer lämnar posten
som redaktör för hembygdsföreningens årsskrift, har skrivit
en stor del av artiklarna; om Överäng, Israelstorp, djurbesättningarna i området, spårbytet under sommaren 2019 och
bland annat om skador som bävrarna orsakat i området.
Lennart intervjuade även Birgitta och Hans Andersson som
lade ner mjölkproduktionen efter 65 år som mjölkbönder.
Vi hittar även en sammanfattning av några av fjolårets händelser i Hälleforsnäs och Mellösa, samt en berättelse om Prins
Wilhelm och Mellösahjulet som Maj Eriksson i Flenmo skrev
sommaren 1965.
Skriften finns att köpa på Mellösa hembygdsgård. Den skickas kostnadsfritt till alla hembygdsföreningens medlemmar.

Åsa Lockner är årets Mellösabo
Mångsysslaren Åsa Lockner
valdes till Årets Mellösabo
av boende på orten.
Alla Mellösabor var inbjudna
att delta i omröstningen som
anordnades av Mellösa Bygderåd och Mellösa Hembygdsförening. Kriterierna var följande:
personen ska ha en tydlig förankring i bygden, personen ska
arbeta ideellt och personen ska
göra något som gagnar bygden
i stort och smått.
Flest röster fick Åsa Lockner,
konstnär,
konsthantverkare,
ledamot i bygderådet, fritidsledare och mycket annat.
— Det känns jättekul att få utmärkelsen. Jag har själv tänkt
på hur lätt det är att glömma
bort att tacka folk, att berätta att
de är uppskattade. Det finns en
hel del personer som gör viktiga
saker i bakgrunden men inte får
den uppskattningen de borde
få, säger Åsa.
— Själv röstade jag på Maggie
Mannfeldt, som gör ett fantastiskt jobb. Hon är så energisk

Åsa Lockner med sin man David
Taylor. paret köpte och renoverade
tumstocksfabriken i mellösa.
arkivbiLD: Jarmo Haapamäki

och verkar alltid vara på strålande humör!
Presentationen av Årets Mellösabo skulle ha skett på bygderådets årsmöte, men årsmötet
blev framflyttat på grund av
den rådande pandemin.

Herrgölet Hereford

Östertorpsvägen 22, Flen tel. 0157-154 50

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.

Arbetskläder • skor • HAndskAr

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

www.totalskydd.com

facebook.se/herrgolethereford

Följ oss få facebook så blir du uppdaterad!
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OK Tjärnens bastu brändes ner – ska byggas upp igen
Sent på kvällen den 8 april
larmades räddningstjänsten,
OK Tjärnens bastu vid Tallsjön stod i lågor. Några ungdomar hade setts springa från
platsen.
Brandkåren kunde inte rädda
den övertända byggnaden, som
brann nästan ner till grunden.

Mordbrand
Man kan utesluta elfel som
brandorsak och något åsknedslag var det inte heller. På grund
av coronatider hade bastun inte
använts på flera veckor innan
branden. Den antas vara anlagd
och många i byn verkar veta
vilka det var som tände på.
Trots detta verkar de skyldiga
gå fria. Polisen har fått tips på
vilka de är, men i brist på bevis
har man lagt ner fallet.
— Vi ska bygga upp bastun
igen. Vi var lite oroliga att inte
kunna göra det på grund av
strandskydd och sånt, men vi
har redan fått grönt ljus från
Flens kommun. Förhoppningsvis är bastun återställd redan till
vintern, säger Kjell Carlsson på
orienteringsklubben.

En sorglig syn. Tjärnens bastu vid Tallsjön blev totalförstörd vid en brand den 8 april. branden tros att vara anlagd
men polisen har redan lagt ner förundersökningen och de skyldiga lär gå fria.
FoTo: Eva-STina pETTErSSon

Ursprungligen stod bastun vid
Mögsjön, några kilometer norr
om Hälleforsnäs, där den byggdes i mitten av 1930-talet. På
den tiden uppmuntrade myndigheterna byggandet av bastubad för att ”höja av den personliga renligheten som stod
ofattligt lågt i Sverige”. Den drivande kraften för
bastubyggande i
Mellösa socken
var
”FlenmoNisse”, disponenten Nils Eriksson.
Vid slutet av 30talet hade man
byggt ett bastuFör 76 år sedan flyttades bastun från mögsjön till bad vid nästan
Tallsjön, en sträcka på cirka en mil, av Einar ”israels- alla sjöar i kommunen. Kostnatorparn” pettersson, kalle nord och fyra hästar.

den för byggen delades mellan
Mellösa kommun, markägarna
samt medlemmar i byalagen
och bastuföreningarna.

Flyttades över snö och is
Bastun vid Mögsjön skänktes
till den nybildade (1 december
1943) orienteringsklubben av
Mellösa bastuförening. Stugan
flyttades med häst och släde
över snö och is till Tallsjön den
12 mars 1944.
Byggnaden rymde då bara ett
basturum. Vid Tallsjön byggde
klubben till ett omklädningsrum och anlade en badbrygga.
Marken vid Tallsjön uppläts
gratis av disponenten Bertil
Erlandsson.
I över 76 år har orienteringsklubbens medlemmar kunnat

använda bastun, som nu inom
loppet av bara några få timmar
förvandlades till en askhög.

Ska återbyggas
— Byggnaden var försäkrad
men tydligen inte till dess fulla
värde. Det innebär att försäkringspengarna nog täcker materialkostnaden men inte arbetet.
Lyckligtvis har vi medlemmar
som är duktiga snickare. Jag tror
att vi kan bygga upp bastun
igen med ideella krafter, säger
Kjell Carlsson på OK Tjärnen.
— Vi har ju aldrig haft el eller
rinnande vatten i byggnaden så
vi slipper i alla fall den kostnaden. Vi kan även använda den
gamla sockeln.
Jarmo Haapamäki

Reparation, försäljning
och uthyrning av cyklar

tel. 073-828 14 00
info@cykelatervinning.com
cykelatervinning.com
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

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 22 augusti 2020

Sagostigen öppen varje dag kl 10–16. Midsommarafton abonnerad.
9/5–16/8 Orientering Naturpasset/TRIM har startat. 30 fasta
kontroller finns inritade på kartorna. Kontrollerna är placerade i
terrängen väster och söder om Hälleforsnäs. De finns uppsatta till
och med 16 augusti. Kartpaket finns att köpa på turistbyrån i Hälleforsnäs och Bysmedjan i Mellösa (50 kr). Upplysningar: Karl-Yngve
Lindström, tel. 0157-403 85
Teater Klämman och Fridals kulturförening
max 50 personer med avstånd mellan stolarna. Förköp!
Hemsida: www.teaterklamman.se tel. 0735-99 76 92
fre 26/6 Konsert med Janne Schaffer
lör-sön 4–5/7 4 konserter med Fröken Elvis
lör 11/7 Konsert med Ensamheten

Öppettider
måndag–torsdag11–16
fredag 11–17
lördag 11–16
söndag 12–16
Storuteservering
Sockenvägen46,Mellösa iträdgården!

Välkommen till Högtorps butik i Framtidsbruket!
Vi säljer egna delikatesser och ett
mindre urval från andra producenter.
Det går bra att beställa ur sortimentet
på hemsidan och få utlämning
på ö.k. tid eller hemskickat.

Följ oss på Instagram
eller Facebook För
aktuell InFormatIon

hogtorp.se

Öppet fredagar kl 12-17

fre 17/7 Konsert med Anders Åkered och Göran Månsson
lör 18/7 Konsert med Frida Andersson
lör 25/7 Konsert med Emil Ernebro & Filip Jers
fre 31/7 Konsert med Armborst & Tulpaner
lör 1/8 Konsert med West of Eden
sön 2/8 Familjedag med Clownen Manne,
Gymkhana-uppvisning och ponnyridning med Mellösa ryttarklubb
Fotboll Hälleforsnäs IF hemmamatcher på Edströmsvallen
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF
sön 7/6 Hälleforsnäs IF – Eskilstuna FC (Div 5 herrar) kl 17
ons 17/6 Hälleforsnäs IF – Skogstorps GoIF (Div 5 herrar) kl 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.

Erbjudande under juni–augusti 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)

sön 28/6 Hälleforsnäs IF – Nykvarns SK (Div 5 herrar) kl 17
fre 3/7 Hälleforsnäs IF-Ärla IF (Div 5 herrar) kl 17
sön 16/8 Hälleforsnäs IF – Hällbybrunns IF (Div 5 herrar) kl 17
sön 31/5 Friluftsgudstjänst Mellösa kyrkopark kl 11
Medv: Ann:Christine Yström och Lena Karlsson. Medtag kaffekorg.
Även 7/6 (Hembygdsgården), 21/6, 12/7, 26/7, 9/8 och 23/8
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosa/kalender
lör 13/6 Vernissage ”Bevakade ögonblick”John Eklöfs fotografier
pågår t.o.m. 6/9. Öppettider: tis–fre kl 11–17, lör–sön kl 10–14
Konstgalleriet Hälleforsnäs, Bruket, Gjutmästarbacken 1
Galleriet delar lokal med Bruksmuseum Hälleforsnäs.
sön 14/6 Friluftsgudstjänst Hälleforsnäs kyrkopark kl 11
Medv: Ann:Christine Yström och Lena Karlsson. Medtag kaffekorg.
Även 20/6, 28/6, 19/7, 2/8 (i kyrkan kl 18) och 26/8
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosa/kalender

MELLÖSA BIGÅRD
Mats & Marianne
Honung från egen bigård
Mats
070-591 47 45

Marianne
070-309 49 47

Vi finns i prylmarknadshuset i Mellösa.

Hemleverans kan ordnas.

sön 28/6 Musik i sommarkväll Mellösa kyrka kl 17
Konsert med Simon Stålspets. Max 40 besökande. Anmälan via tel.
0157-600 08 eller e-post mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se.
sön 12/7 Konsert “Musik i romantikens tecken” Mellösa kyrka kl 17
Medverkande: Organist-Marcus Torén, Sopran-Ulrika Nilsson
sön 23/8 Sommarmusik Mellösa kyrka kl 18
Medv: Sång-Örjan Edman, Margaretha Mannfeldt, Sofia Björklind,
Lena Karlsson och Ulrika Djerw
Det blir nog inget gemensamt midsommarfirande i år på grund av covid-19.

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
Hälleforsnäs Allehanda #165 • 30 maj 2020
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Inskickat

Mellösa Bygderåd

Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom
tidningens utdelningsområde. Vi förbehåller oss rätten att redigera
allt insänt material. Nästa manusstopp: lördag 22/8 2020.

OK Tjärnen
OK Tjärnen hade sitt 77:e årsmöte den 26 februari 2020. Återigen
lyckades vi inte välja någon ordförande. Styrelseledamoten Erik
Rundström, som tidigare år agerat som mötesledare vid styrelsesammanträdena, ersattes vid årsstämman av Ingemar Gustafsson.
Han delar ordförandens uppgifter med Nils Johansson, som återvaldes som vice ordförande. Ny representant för ungdomskommittén i styrelsen blev Eva-Stinna Pettersson. Nils Johansson avgick
som mångårig valberedare och ersattes av Erik Rundström.
Efter årsmötet består OK Tjärnens styrelse av Ingemar Gustafsson,
Nils Johansson , Tommy Gunnarsson, Eva-Stina Pettersson, KarlYngve Lindström, Dagny Andersson, Göran Johansson och Kjell
Carlsson.
Ur 2019 års verksamhetsberättelse kan noteras att medlemsantalet
var 98 stycken vid 2019 års utgång. Tjärnen anordnade dag-och
natt-klubbmästerskap. Medlemmarna gjorde 294 startförsök i nationella- och veterantävlingar. Det såldes 66 kartpaket av Naturpasset/TRIM. Orienteringsskolan hade 26 utbildnings- och
träningstillfällen med genomsnitt 20 deltagare per aktivitetstillfälle.
OK Tjärnen redovisade ett underskott på 42 112 kronor.
Coronakrisen har medfört en mängd förändringar av vår verksamhet under 2020. Orienteringsskolan för ungdomarna har inte
kunnat genomföras traditionsenligt. Vi har erbjudit ungdomarna
olika orienteringsbanor under några veckor. Kartorna fick de hämta
i brevlådan vid vår klubblokal. Sedan fick de på egen hand eller i
sällskap av föräldrarna försöka hitta kontrollerna. Som bevis på
genomförd orienteringsövning fick de lämna en kontrollstämplad
karta i vår brevlåda.
Veterantävlingarna 26 mars och 26 maj som vi var delarrangör av
blev inställda.
Mälarmårdsdubbeln, som vi tillsammans med Katrineholms OK
arrangerar, skulle genomföras den 25–26 april. Den har flyttats
eventuellt till hösten 2020 eller till nästa år.
OK Tjärnens interna budkavle ”Gängkavlen” skulle genomföras i
maj för 73.e gången. Den är nu flyttad till hösten.
Kvällen den 8 april blev Tjärnens bastu vid Tallsjön förstörd av en
anlagd brand. Bastun har funnits vid Tallsjön sedan 1944. Främst
äldre medlemmar har utnyttjat bastun varje vecka året om.
Under 2020 skall OK Tjärnen framställa en Orienteringskarta över
tätorten Hälleforsnäs med omnejd.
ok TJärnEn
kJELL CarLSSon

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd.
Tidningen trycks i 1900 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, sista lördagen i varje
februari, maj, augusti och november. Nästa utgivningsdag är
lördagen den 29 augusti 2020. Allt material för publicering i
nästa nummer ska ha kommit in senast lördagen den 22/8 2020.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Mellösa Bygderåd kan blicka tillbaka på ett väldigt fint 2019 med
många aktiviteter, en hel del bockar för frågor som vi drivit under
längre tid och många anledningar att träffas på olika platser i samhället. Det är verkligen något att glädjas över nu när allt går lite på
halvfart.
En av de tillfällen vi minns med värme är den enormt blåsiga dag
vi invigde boulebanan bakom Tomtebos förskola. Med hjälp av
Flens kommun förverkligades vår vision om att skapa en mötesplats utomhus. Den befintliga lekplatsen och grusplanen för
fotbollsspel användes inte i den utsträckning som vi skulle önska
och vi arbetade utifrån idén att det vore fint om fler åldrar skulle
ha anledning att samlas på samma plats. Idag framstår den idén
som lite världsfrånvänd men den 15 september var det invigning
med fullt pådrag, massor av folk, grillbuffé för den som hade
beställt, nominering till vad platsen skulle heta, tipspromenad,
tillverkning av fågelholkar och så boule.
Önskningar för framtiden skulle innebära att komplettera Tomtebovallen, som Mellösaborna nu döpt platsen till, med ett mindre
utegym.
Efter invigningen vet vi att platsen blivit ett utflyktsmål för
Kyrkskolans fritids, boulespel har förstås pågått liksom några
omgångar av brännboll som lämnat mersmak.
Det blev också självklart att förlägga årets lyktuppsläpp dit och
evenemanget gick från att dra en handfull personer året innan till
att ett 50-tal dök upp och fick sig varsin korv samtidigt som vi
väldigt omsorgsfullt släppte upp våra ljuslyktor. Platsen i sig har
blivit otroligt vacker och trivsam utan att möjligheten att spela fotboll blivit sämre. Ett sätt att utveckla Mellösa som vi hoppas få
tillfälle att göra om.
Den 18 januari ordnade vi vår egen skräpplockardag som resulterade i ett proppfullt släp innehållande allt från plastpåsar och
snabbmatsförpackningar till cykellik och bildäck. Sorgligt att det
behövs förstås men också väldigt tillfredsställande att vi tillsammans skapade en trevligare upplevelse att röra sig i Mellösa.
Uppslutningen vi fin och avslutade gjorde vi förstås hos Lena på
Bysmedjan.
Lenas verksamhet är viktig för en levande Mellösa by. Vår styrelse
förlägger möten dit och under förra året arrangerade vi både kurser
i handarbete där och inspirationsföreläsning om trädgårdens viktigaste ingrediens; insekterna.
Samtidigt har vi efter årsskiftet lyft frågan om Mellösagården och
hur den kan nyttjas mer men bättre. Detta arbete sker i samverkan
med andra föreningar i Mellösa och syftar till att göra Mellösagården attraktivare för uthyrning och att rutinerna för uthyrningen
förbättras. Den enda återkommande aktiviteten det senaste läsåret
har varit Fridals Kulturförening, som har stor nytta av scenen men
som önskar sig en högre ambitionsnivå på underhållet. Tillsammans
hoppas vi kunna se fler användningsområden utan att för den skull
störa lunchserveringen som Kyrkskolan har i samma byggnad. Vår
förhoppning är att kunna komma fram med en plan för detta som
också är förankrad i bygden så att fler känner att byggnaden är
en resurs.
Senaste nytt från Bygderådet i år är att vår ansökan om att göra
fler gångstigar inte vunnit något gehör från kommunen. Vi ser att
väldigt många, inklusive barnen, behöver nyttja landsvägen för
framkomlighet och eftersom hastigheterna inte alls efterföljs så är
det förstås en prioriterad fråga att skapa alternativ. Vi tittar vidare
på möjligheter!
ÅSa LoCknEr
mELLöSa bygDErÅD

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

Hälleforsnäs Bygderåd
Ställ inte in – ställ om! I mars skulle det ske, men pandemin
kom emellan och i stadgarna står det att årsstämman ska ske
innan utgången av april månad. Vi är stolta att ha genomfört
det digitalt inom tidsramen. Det var möjligt med medlemmarnas goda vilja att lära sig ett helt nytt sätt att mötas. Tekniken
kommer vi fortsätta använda för att ge fler möjlighet att närvara
även när vi återgår till fysiska möten.
Inför årsstämman förberedde sig styrelsen genom att prova
olika plattformer för videomöten. Därefter fick deltagarna en
manual med instruktioner för nedladdning av appen Zoom
samt erbjudande om support och testmöten vid tre förbokade
tillfällen och även individuell support vid behov. Att inte exkludera någon exempelvis på grund av den digitala tekniken var
viktig för oss. Två deltagare som saknade dator fick möjlighet
att sitta själva i vår föreningslokal med en laptop som vi tillhandahöll och förberedde med programvara och inloggning till
mötet. Support fanns i anslutande rum. Eftersom vi inte kunde
träffas fysiskt levererades en godbit till kaffet på trappan utanför deltagarnas bostad och till föreningslokalen.
Varmt tack för det stöd vi har haft under det gångna året från
medlemmar och volontärer. Vi är glada att åter ha förtroendet
att föra arbetet vidare tillsammans med er i föreningen under
ännu en period. Vi tackar vår revisor Stig Nygren och kassör
Dan K Östberg för mycket goda insatser och trevlig kamratskap.
De slutar på egen begäran av personliga skäl.
Till bygderådets styrelse valdes följande ledamöter: ordförande Marina Karlsson, kassör Jens Carstensen, sekreterare
Malin Kennegård, webbadministratör Marlene Lindström,
representant för Folkets hus Ann-Louise Alm, representant för
Hälleforsnäs gjuterimuseum Bo Gustafsson, Anette Dahl, Bo
Nilsson och Thomas Högberg. Suppleanter: representant för
PRO Anita Andersson, Britt-Marie Ljungskog. Revisor: Karin
Åkerlund, ersättare för revisor Bert Andersson.
Det måste finnas något att se fram emot även innan det vänder!
Trots social distansering pågår vårt arbete genom videomöten
bland annat vid styrelsemöten, möte med turistbyrån inför
kanotsäsongen, möte med kommunens cykelgrupp om cykelbanor i Hälleforsnäs, möte med representant för ungdomsgården
gällande samverkan kring sommarlovsaktiviteter, möte och
planering gällande planer på konserter på Bruket, möte med
”En bygd att åldras i” där vi till exempel driver frågan om fler
anpassade bostäder och bevarande av äldrevård, möte med
kommunen där vi samtalar kring diverse frågor.
WEBissage Populärt inslag under maj månad har varit en
digital vernissage. Lokala förmågor, som på sin fritid ägnar tid
till att måla och fotografera, har skickat in sina alster till oss.
Besök gärna facebook.com/halleforsnasbygderad. De här personerna inspirerar och imponerar!
Wild Heart Hälleforsnäs För att hålla kontakt med barnen
under pandemin har vi haft kontakt med skolan för att samverka trots att vi inte får närvara. Under skräpplockardagen på
Bruksskolan 29/4 bistod vi med släpkärror där eleverna sorterade skräpet och vi ombesörjde att det lämnades på Frutorpstippen i Flen. Varje klass fick en picknickkasse med mellanmål
som de kunde inta på valfri plats i naturen.
Värt att nämna är att de 175 miljöhjältarna på Bruksskolan i
Hälleforsnäs deltog i Håll Sverige Rents skräpplockartävling
och kom till final bland alla skolor i Sverige. Den 1 juni får vi
veta hur det gick. Oavsett hur det går är de våra hjältar alla
dagar i veckan.
Vi har följt medlemmarna i Wild Heart på Instagram och de är

goda förebilder när det gäller att ta tillvara på naturen tillsammans med familjen. Nu längtar vi efter att få träffa dem och höra
hur de har det och vad de skulle vilja göra med oss under tiden
som är kvar, fram till oktober.
Den 31 maj bjuder vi ut dem på strövtåg i naturen. Vi ska ge oss
ut på Sörmlandsleden i närområdet och göra några uppdrag efter
vägen. 8–9 juni genomför Wild Heart två vikingadagar med
Bruksskolans elever. För familjegruppen planeras en dag där hela
familjen får lära sig olika ”lifehacks” genom att bland annat återvinna material från naturen och olika förpackningar. Vi följer
folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Stora städdagen i Hälleforsnäs den 24 maj Vår ambition är att
det blir en återkommande aktivitet nästa år. Tack till alla som deltog! Vinnaren av de två luncher som lottades ut finns presenterade på vår hemsida och facebook.
Välkomna att boka tid för paddling! Den 29 maj var det säsongsöppning. Nytt för i år är att bygderådets medlemmar får
låna kanoten utan kostnad vid ett tillfälle och betalar därefter 50
kr/kanot per gång. Icke medlemmar betalar 150 kr/kanot per
gång. Flytvästar och paddel ingår i hyran. Tillgänglighet under
Turistbyråns ordinarie öppettider. På vår hemsida www.halleforsnas.org finns mer information. Ungdomsgården och skolan
har erbjudits att låna kanoterna vid aktiviteter som de anordnar
själva eller i samverkan med Wild Heart Hälleforsnäs eller Hälleforsnäs Bygderåd.
Gröna rum I maj öppnade vi upp för en nystart av projektet som
har en vision om att göra Hälleforsnäs lite grönare och skönare.
Leaderprojekt Barn/ungdomar I början på juni träffar vi barn
och ungdomar från bland annat Ungdomsgården i ett videomöte.
Det är dags att presentera möjligheten för dem att vara med
och skapa, vara drivande och genomföra ett projekt. Till stöd i
processen har vi Åse Classon från Leader Södermanland.
Dansevent på Bruket, vecka 34 Planering och marknadsföring
fortlöper för dansföreställningen ”Tillvaron” i samverkan med
Scenkonst Sörmland – sex föreställningar under tre dagar med 30
platser per föreställning. Det går redan nu att boka plats via länk
på www.halleforsnas.org eller facebook.com/halleforsnas.org.
Alla intäkter från biljettförsäljningen går till föreningen. Vi följer
folkhälsomyndigheternas rekommendationer och vid inställt evenemang återbetalas erlagd biljettkostnad.
Generation Pep En ”Pepdag” erbjuder barn och unga att prova
på fysiska aktiviteter som inte nödvändigtvis är kopplade till idrott. Att anordna en Pepdag kräver stort deltagande. Vi fortsätter
planera och håller tummarna att läget är förändrat i september.
Vi hoppas att flera föreningar i Hälleforsnäs, Mellösa, Flen och
Malmköping vill delta för att visa upp sin verksamhet genom
”prova på aktiviteter”. Hör av er till oss!
Miljöstationerna på Torsbovägen och Grönviksvägen Vi har
lagt in en skrivelse till huvudkontoret på Förpacknings- och
tidningsinsamlingen med förslag och önskemål till förbättringar.
Avslutningsvis ett stort och innerligt TACK till alla våra otroliga
volontärer som har bistått Ove på Coop och hans team genom att
packa matkassar till personer som är i riskgrupp eller av annan
orsak befinner sig i karantän. Denna hjälp har gått att erhålla
kostnadsfritt under april, maj och fortsätter även nu under juni
månad. Vid önskemål har matkassarna levererats fram till dörren.
Vi syns! Digitalt eller på håll i Hälleforsnäs!
marina karLSSon
HäLLEForSnäS bygDErÅD

Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket,
Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

hälsar Ove, Lena, Pernilla, Sofie, Anna, Lina, Amelia

