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Hästskon totalförstördes i brand

Hästskon brinner! Brandmännen kunde inte rädda den anrika byggnaden. De lyckades dock rädda de intilliggande fastigheterna.

Tidigt på morgonen den 28
maj 2020 började det brinna i
Hästskon, herrskapsstallet
från 1849. Branden såg till en
början ut att vara ganska lätt
att bemästra, men snart var
byggnaden övertänd och gick
inte längre att rädda.
Det fanns fyra lägenheter i
byggnaden. Vid fyratiden på
morgonen vällde tjock rök ut

från en av lägenheterna. Brandmännen tog det ganska lugnt
och flera av de boende i huset
stannade fortfarande kvar i sina
lägenheter.
Men branden i den norra gaveln spred sig via vinden vidare
i byggnaden. Åskådare och
brandmän började bära ut
möbler och andra värdesaker
från lägenheterna i den södra
änden av byggnaden.

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

Med hjälp av en grävmaskin
raserade man i all hast delarna
mellan de högre huskropparna
i hopp om att detta skulle
hindra spridningen av branden
till resten av huset. Men det var
för sent. Efter några timmar var
hela huset övertänt och brann
som en fackla.
Det som först verkade vara en
mindre brand eskalerade till en
storbrand och byggnaden gick

Foto: Jarmo Haapamäki

inte att rädda. Brandmännen
fokuserade på att skydda intilliggande husen.
Två husdjur blev fångade av
lågorna, men förutom mindre
brännskador skadades inga
människor i branden.
Fastigheten var försäkrad till
sitt fulla värde, men försäkringsbolaget har ännu inte meddelat i fall huset byggs upp igen.
Jarmo Haapamäki

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

Många har bott i det
170-åriga ”lyxstallet”
Det ståtliga herrskapsstallet vid
Celsings allé byggdes för 170 år
sedan av den dåvarande brukspatronen Lasse Celsing. Det ritades av den framstående
arkitekten Johan Fredrik Åbom.
Som byggmaterial användes
timmer, naturstenar, tegel och
slaggstensblock, som gjöts i formar av gjuteriets restprodukter.
Här fanns både lyxstallar för
vagnshästarna, vagnslider och
selrum samt ett ridhus i mittendelen av byggnaden. Vad vi vet
så bodde även stallpersonal
med familj i samma byggnad.
I Hellefors Styckebruks styrelseberättelse kan man läsa att
under mars–augusti 1916 gjordes byggnaden om till arbetarmäss och bostäder. Men det
bodde alltså folk i huset redan
före 1916. Tom Gustafsson, Hälleforsnäs Gjuterimuseum, berättar att hans far är född i
Hästskon 1914, familjen bodde
i gaveln närmast Kolhuset.
Toms farmors bror jobbade som
stallkarl.
Ännu i dag, hundra år senare,
kallar man byggnaden Stallet.
Eller Hästskon – byggnadens uform gav det dess smeknamn.
I samband med ombyggnationen 1916 tillkom även Allan
Egnells imponerande väggmålning i arbetarmässen.
Några år efter att AB Järnförädling tog över Bruket 1920 fick
det nybildade Mellösa folkbibliotek flytta in till ett enkelrum intill arbetarnas matsal i
Hästskon. På grund av en lönetvist på Bruket drogs dock alla

förmånerna in och biblioteket
fick flytta ut, först till bibliotekarien Lindbergs bostad i
Luvan och senare till Stora
Värdshuset. ABF drev cirkelverksamhet i samma lokal.
Efter fyra år i Värdshuset fick
biblioteket flytta tillbaka till
Hästskon på andra sidan torget
där den sedan huserade 1932–
1956 innan flytten till Regenten.
Hyresgästerna i Hästskon var
otaligt många. Framför allt
under de senare åren var det
nästan bara ungkarlar som
bodde i Hästskon. Det kunde
vara rätt kallt i lägenheterna
under vintrarna och standarden
var inte så hög. Många nyinflyttade Hälleforsnäsbor hade sitt
första hem i Hästskon.
På 1980-talet när järnbrukets
glansdagar redan var förbi planerade Bruket (då Electrolux
Gjuteriprodukter AB) att riva
byggnaden. Maj Eriksson i
Flenmo ville rädda byggnaden
och köpte fastigheten för en
symbolisk summa. I samma
veva (1985) såldes även disponentvillan Stora huset, som
även den hotades av rivning.
1987 sålde Maj Eriksson
Hästskon till Jari Lamminmäki
och byggnaden har varit i familjen Lamminmäkis ägo sedan
dess. Man har tillverkat mattor,
olika rockband haft sin replokal
och den lokala motorcykelklubben hade sin klubblokal i Hästskon. Bland annat. Under de
senaste åren har den huvudsakligen använts som bostäder.
Jarmo Haapamäki

arbetarmässen i Hästskon med allan egnells fina väggmålning från 1916.
Bilden hittade jag i boken Bruket – arbetsplats och samhälle.
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J F Åboms ritning till stallbyggnad och ridhus på Hellefors bruk, 1848
BilD: sörmlanDs museum

stallet/Hästskon, byggt av lasse Celsing 1849. till vänster sonsonen Henrik
Celsing med den tama älgkon lotta som bodde i stallet. Bilden togs 1908.

1916 byggdes stallet om till ett bostadshus med matsal när Gustaf Blume
tog över Bruket i Hälleforsnäs. Behovet av hästar hade minskat men behovet
av arbetarbostäder desto större. automobilen var den nya statussymbolen.
BilD: BiBlioteksBlaDet (1940)

mellösa Folkbibliotek bildades 1927 genom sammanslagning av ioGt- och
aBF-biblioteken i socknen. Huvudbiblioteket var beläget i Hästskon.
Har du gamla bilder från orten som du kan dela med dig av?

Padelhall och gym öppnar snart Bysmedjan i Mellösa får ny ägare
Många ser fram emot öppnandet av padelhallen och gymmet
på bruksområdet i Hälleforsnäs.
Avsaknaden av några mindre
detaljer gör att invigningarna
har flyttats framåt i tiden.
— Vi hade hoppats på att
kunna öppna nu i månadsskiftet men det saknas en ramp för
att lokalen ska kunna bli godkänd, berättar Erika Heintz från
företaget Nyckelgym.
— Det ligger på fastighetsägaren. När lokalen väl är godkänd

kan vi komma igång snabbt.
Något nytt premiärdatum har
ännu inte fastställts, men gymmet öppnas tisdagen den 1 september för visning. All
träningsutrustning finns redan
på plats, men då lokalen inte är
godkänd för verksamhet får
ingen träning ske under visningstimmarna.
Fotnot: Padel/padeltennis är en
racketsport som ses som en blandning mellan tennis och squash.
Mer info: padelregler.se/om-padel

Älgkon Lotta blev en rikskändis
Älgkalven Lotta hittades övergiven och togs om hand av brukspatronen Henrik von Celsing
(här på bild framför Hästskon).
Lotta fick en box i stallet och en
av Celsings rashästar som surrogatmamma. Den tama älgen var
läraktig, drog sin ägare i sulky
som en häst, tyckte om musik
och kunde konster som att buga.
Lotta skapade rubriker 1908
när den deltog i en travtävling
på Lindarängen, Stockholm.

BilD: sörmlanDs museum

Lena Hagman, som drivit Café
Bysmedjan i nästan två år, har
sålt fastigheten och det tillhörande cafét till företagaren Bassam Bakos, tidigare ägare till
Simons restaurang och Träffpunkten i Flen. Lena flyttar med
sin man Luca och deras två barn
tillbaka till Italien.
— Vi har trivts mycket bra i
Mellösa men det dök upp en
möjlighet som vi inte ville tacka
nej till. Vi flyttar tillbaka till Italien där vi öppnar café och bar,
berättar Lena.
Bassam Bakos, som ska ta över
Bysmedjan redan på måndag,
berättar att till en början kommer cafét hålla samma öppettider som tidigare och det mesta
kommer att vara sig likt.
— Senare under hösten, kanske i november, kommer vi att
bygga ut köket med grill och
förmodligen pizzaugnar. Det
blir en större satsning på matserveringen och utökar öppettiderna under kvällar och helger.
Stället får serveringstillstånd.
— Vi tror inte att ombyggnaden ger några långvariga stör-

Hälleforsnäs Elektronikservice
Jesper Rur

tel. 0735-011 248

Celsings Allé 13, Hälleforsnäs (vid Coop)

ningar. Vi kanske måste hålla
stängt under några dagar.
Bassam berättar att Bysmedjan
till en början kan ge jobb åt 1–2
personer, senare behövs fler
anställda.
Bostadshuset, som idag ingår i
samma fastighet med den före
detta smedjan, avskiljs från fastigheten och ska säljas vidare.

lena Hagman lämnar över nycklarna
till Bysmedjan efter helgen och Flensbon Bassam Bakos tar över. övergången sker sömnlöst, först senare
under hösten blir det större förändringar efter att köket byggts ut.

servar, felsöker och uppgraderar datorer,
installerar och felsöker hemelektronik, fasta
och trådlösa nätverk, hemmabio m.m.

Alltid Kostnadsfri felsökning av datorer och hemelektronik
Försäljning av begagnade datorer och hemelektronik
Erbjudande under augusti–oktober 2020:
Uppgradering till Windows 10 inkl. installation från 699 kr
Uppgradering till SSD-hårddisk inkl. installation från 699 kr

Öppettider: onsdag – fredag kl 12–16 Övriga tider efter överenskommelse
Har du gammal elektronik som ligger och skräpar ? – Jag tar emot eller hämtar den för återbruk eller återvinning!

Hälleforsnäs
Tandhälsovård
Hälleforsnäs
Tandhälsovård
Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Friskv årdsm assage 410 kr

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

Hör gärna av dig om du har gamla Hälleforsnäs- eller Mellösabilder!

www.htandh.se
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Bastustugan byggdes upp igen av trogna medlemmar
OK Tjärnens bastu vid Tallsjön brann upp i våras men
har byggts upp igen av föreningens medlemmar.
Byggnaden var försäkrad, men
dessvärre inte till dess fulla
värde. Försäkringen täckte saneringen av brandplatsen och
inskaffandet av byggmaterial
men inte arbetskostnaden.
Där ställde föreningens egna
medlemmar upp.
— Johnny Lindström har varit
arkitekten och byggherren i projektet. Det är framförallt han
och Eddy Lindström som har
byggt. Vi andra har tagit mer
hand om målning och sånt, berättar Kjell Carlsson, orienteringsklubbens kassör.
Den nya bastun är byggt på
den gamla grunden. Ingenting
annat kunde återanvändas. Den
murade skorstenen ersattes
med en stålskorsten.
— Allt brann upp eller blev
förstört. Även den gamla bänken från Folkets park med gavlar i gjutjärn, berättar Johnny
Lindström, Lars-Olof Johansson, Eddy Lindström och Yngve
Lund, medlemmar i Tjärnen och

orienteringsklubbens medlemmar Johnny lindström, lars-olof Johansson, eddy lindström och Yngve lund visar
upp den återuppbyggda bastun vid tallsjön utanför Hälleforsnäs.
Foto: Jarmo Haapamäki
flitiga bastuanvändare.
En av gjutjärnsgavlarna såg ut
att vara intakt, men även den
gick i bitar vid beröring.
— Det fanns en del gamla
saker här som gamla skidor, medaljer och lite sånt. Och tre burkar Bullens korv!

ok tjärnens bastu brann ner till grunden natten till den 9 april 2020.
Foto: JoHnnY linDström

Branden startade vid vedförrådet och tros vara anlagd av
några ungdomar. Allt fler ortsbor vet vilka de är, men ändå
har de inte behövt stå för sina
handlingar. I brist på bevis lade
polisen snabbt ner fallet.
— Det känns inte rätt. Man
måste sätta stopp för sånt här
beteende. Vi får hoppas att inget
mer eldas upp!
Trots att bastun ligger en bra
bit utanför Hälleforsnäs har
ungdomarna i byn ibland tagit
sig dit och orsakat skador.
— Ofta när det är lov från skolan ser vi att någon har varit här.
Man har eldat runt huset och
ibland har man även brutit sig
in. Men här finns inget att stjäla.

tog hand om bråtet efter branden. Efter det kunde männen
börja bygga upp bastun igen. I
dag är den i stort sätt färdig.
Ännu saknas mindre detaljer
som en plastmatta i omklädningsrummet.
— Snart är även det fixat. Kurt
Forslund kommer och lägger
mattan. Kurt har även skänkt
föreningen ett lass med ved så
att vi snart kan börja använda
bastun igen, så fort vi är klara
med alla nödvändiga kontroller.
OK Tjärnens bastu har stått på
samma plats sedan 1944. Marken vid Tallsjön uppläts gratis
av
disponenten
Bertil
Erlandsson. Marken ägs numera av Strängnäs Stift.

En saneringsfirma var under
midsommarveckan på plats och

Jarmo Haapamäki

Reparation, försäljning
och uthyrning av cyklar

B o t r y g g t o c h b ra
i Hä lle forsn ä s !
www.lundberg fastighe
4

ter.se

Hälleforsnäs Allehanda #166 • 29 augusti 2020

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

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

sön 30/8 Kvartersloppisar på flera ställen i Hälleforsnäs
Mer info: Facebook/Hälleforsnäs
sön 30/8 Prova på-Yoga i lekparken Hälleforsnäs kl 11
Vid regn inomhus. Förhandsanmälan till Helena Frisk 070-647 88 26
tis 1/9 Visning av Nyckelgym på Bruket kl 16.30–18.30
lör 12/9 och sön 13/9: Konstrundan i Sörmlands hjärta kl 10–15
Öppna ateljéer i Bettna, Flen, Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa
och Yxtaholm. Samlingsutställning i Konstgalleriet på Bruket
Mer info: konstiflen.com/om-konstrundan
lör 12/9 och sön 13/9: Aptitrundan Höst Bruket kl 10–16
För tionde gången arrangerar Sörmlands Matkluster Aptitrundan i
Sörmland med ett 50-tal matföretagare runt om i Sörmland.
Högtorp gård och Jürss mejeri på Bruksområdet har öppet under
båda dagarna. På söndag visar även Robert E’s Botaniska och
Sörgården Måla sina produkter.
Hälleforsnäs IF fotboll Edströmsvallen Hälleforsnäs
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF
sön 30/8 P11 Västra, HIF 09 Katrineholms SK FK P 09/1 kl 11
sön 30/8 Div. 5 Herrar, HIF – BK Sport kl 17
sön 13/9 P11 Västra, HIF – 09 – Stora Sundby GoIF P/F11 kl 11
sön 13/9 Div 5 Herrar, HIF – Gillberga-Lista IF kl 17
sön 27/9 Div 5 Herrar, HIF – Tystberga GIF kl 16
Konstgalleriet Hälleforsnäs Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs
• ”Bevakade ögonblick” med John Eklöfs fotografier t.o.m. sön 6/9
• Samlingsutställning 11/9–13/9 med ett verk vardera från deltagande konstnärer i Konstrundan. Mer info: konstiflen.com
• Samlingsutställning med nio Isländska konstnärer 19/9 – 22/11
Galleriet har öppet tor–fre 11–17, lör-sön 10–14. Galleriet delar
lokal på med Bruksmuseum Hälleforsnäs som har samma öppettider.
Teater Klämman Fridals gård, Mellösa tel. 0735-99 76 92
Hemsida: www.teaterklamman.se Förbokning gäller.
• lördagar fr.o.m. 29/8: Melodikryss med frukost kl 9.30–14
• lör 26/9, 24/10 och 28/10: Bluegrasjam kl 15–23. Fri entré.
Svenska kyrkans aktiviteter på Mellösa församlingshem
• fredagar fr.o.m. 4/9 kl 9–11 Klapp & Klang, musik och sång för
barn 0–5 år och deras föräldrar. Ta med fika!
• fredagar fr.o.m. 23/9 Ungdomsgård kl 17.30-19.30 årskurs 2–4
• varannan fredag fr.o.m. 11/9 ungdomskväll kl 18–20.30 åk 5–9
Flen/Hälleforsnäs gymnastikförening gymnastikprogram, hösten 2020
Bokning och mer info, se hemsidan flensgf.se

Sporthallen Hälleforsnäs
måndagar kl 18 Barngympa 4–6 år, mycket lek och olika övningar
måndagar kl 19 Hopplös gympa, kondition, styrka och smidighet
tisdagar kl 18 Motionspromenad (endast medlemsavgift 50:-/termin)
torsdagar kl 16.30 Manlig motion, kondition, styrka och koordination

BVC och distrikssköterskemottagning i Hälleforsnäs
Jag upptäckte att många Hälleforsnäsbor är osäkra på om det
fortfarande fanns någon barnavårdscentral (BVC) och
distrikssköterskemottagning i Hälleforsnäs. Informationen på
Internet är knapphändig, men jag fick veta mer när jag tog
kontakt med Mirja Alvin, landsstingets kommunikationsstab:
På distriktssköterskemottagningen i Hälleforsnäs planeras
inga besök sedan en tid på grund av Covid-19/corona. Det
som erbjuds där är endast bokade besök till barnavårdscentralen (som är en ”satellitmottagning”) vid behov.
Annars så finns både BVC och MVC (mödravårdscentral)
sedan september 2019 på Familjecentralen på Storgatan 21 i
Flen. Region Sörmland och kommunen samarbetar där och
har samlat verksamheter som ger stöd/service åt familjer.
Vårdcentralen Flen erbjuder de patienter som vill att göra
återbesök via videosamtal. Är man intresserad av att göra sitt
återbesök via video så hör man av sig till sin vårdkontakt på
Vårdcentralen Flen. Ett återbesök till läkare och psykolog via
video kostar 100kr, till övriga yrkeskategorier är videobesök
avgiftsfria.
Jarmo Haapamäki

Välkommen till Högtorps butik i Framtidsbruket!
Vi gör unika prisbelönta delikatesser
från skog och vilda växter.

Följ oss på Instagram
eller Facebook För
aktuell InFormatIon

Vid Aptitrundan Höst 12–13 sept
händer det mycket på Bruket!
Läs mer på

www.matkluster.se

Öppet fredagar kl 12-17

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.

Hammarvallen i Flen
måndagar kl 18.30 Spinning, tränings som är skonsam för kroppentisdagar kl 18.30 Medelgympa, kondition, styrka och koordination
tisdagar kl 19.30 HIIT Cardio, Högintensiv intervallträning
onsdagar kl 18 Spinning, aktiverar de stora muskelgrupperna
fredagar kl 16.30 Spinning (se ovan)
Piggelinhallen i Flen
tisdagar kl 17.15 Bamsegympa, för barn 1–3
tisdagar kl 18.05 Bamsegympa för barn 4–6 år
söndagar kl 17.00 Parkour (styrka, parkourtekniker, hinderbana)
Det anordnas ingen Bruksmarknad i år på grund av covid-19.

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.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 21/11 2020.

Orienteringsklubben Tjärnen
Naturpasset/TRIM har avslutats den 16 augusti. Årets fasta
kontroller, 30 stycken, var utsatta söder och väster om Hälleforsnäs
under tiden 9 maj – 16 augusti.
Det såldes totalt 80 stycken kartpaket av Bysmedjan i Mellösa och
Turistbyrån i Hälleforsnäs. Jämfört med tidigare är det en ökning
av sålda kartpaket med 20 procent.
Bland de inlämnade startkorten, som visar att de olika kontrollera
besökts, har utlottning skett av tre stycken priser.
Pristagare blev: Dagny Andersson (Flen), Ulf Stridh (Huddinge),
Torbjörn Andersson (Hälleforsnäs). Pristagarna kommer att kontaktas av OK Tjärnen.
kJell Carlsson
ok tJärnen

Flen/Hälleforsnäs Gymnastikförening
Nu drar höstterminen i gång i Flen/Hälleforsnäs Gymnastikförening. Ni vet väl att ni får gympa på två orter för samma kostnad?
Våra alla gymnastikpass hittar ni på hemsidan flensgf.se där ni
även kan anmäla er till de pass som kräver förhandsbokning.
En lista med våra gympapass hittar ni även på evemangsguiden
”Det händer” i denna tidning. Våra vuxengrupper startar vecka 36
och barngrupperna vecka 38.
På grund av pandemin har styrelsen har beslutat att vi ska ha som
mest 22 barn per grupp och max tio deltagare per spinningpass. Vid
övriga pass följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer.
eva lunDin
Flen/HälleForsnäs GF

Mellösa Bygderåd

att jobba vidare för säkrare kommunikationsmöjligheter in till byn.
Mitt i sommaren nåddes Mellösa bygderåd av informationen att
en båt sökte ny ägare med den fördelaktiga prislappen att den var
gratis. Eftersom vi redan tidigare pratat om möjligheten att vara
organisatören för en gemensam ”by-båt” så tvekade vi inte. Nu återstår att sätta ett utlåningssystem i bruk för att så många som möjligt
ska kunna ta sig ut på sjön i höst. Bygderådet samarbetar med Fiskevårdsföreningen för att underlätta för såväl in- som utsocknes att
komma ut på en tur. Observera att fiskekort krävs till Mellösasjön.
Nu när hösten är på intåg kommer cirkelträningen att dra igång
igen i Kyrkskolans gymnastiksal, tisdagar klockan 19 från och med
den 25 augusti. Vi gör tio enkla övningar såsom armhävningar och
utfallsgång, en minut vardera. Efter ett varv kör vi två till men
”bara” 45 respektive 30 sekunder, på varje övning. När vi är färdiga
så ser vi till att hela kroppen fått jobba genom att avsluta med några
rygg- och magövningar, följt av en stretch. Alla är med på sina egna
villkor och gör så mycket eller så tufft som känns bra för just en
själv. Om intresse finns kommer vi även att utöka med en träningstid på fredag sen eftermiddag. Kontakta oss på bygderadet@mellosa.nu om du vill vara med. Träningen kostar 30 kr för medlemmar
i bygderådet och 40 kr för övriga.
Mellösas boulebana, som ligger så fint med närhet till fotbollsplanen och lekplats samt tillgång till grill-möjlighet, har ett återkommande gäng som spelar och det ser gärna fler deltagare. Till våren
hoppas vi på att möjligheterna till evenemang är bättre. Då utlovas
en bouleturnering i mindre skala. Så börja öva nu för att ligga bra
till inför den åtråvärda titeln. Hör av dig till bygderadet@
mellosa.nu om du vill ha information om boulespel.
På första styrelsemötet i slutet av augusti kommer tidpunkten för
det uppskjutna årsmötet att spikas. Kanske är du intresserad av att
ta mer plats med vad du tycker är viktigt i Mellösa? Då är du
superviktig för oss och får gärna höra av dig. Ju fler vi blir som
arbetar med de frågor som vi finner mest angelägna, desto lättare
och roligare blir det för alla.
Åsa loCkner
mellösa BYGDerÅD

Under sommaren 2019 annonserade Mellösa Bygderåd ut kommunens tomter vid Hasselbacken. Vi menade att med mer information
och bättre bilder så borde det finnas intressenter för sjönära tomter
med bra pendlingsavstånd till många storstäder och en fantastisk
skola inom cykelavstånd. Den annonsen på Blocket (Hemnet är förbehållet mäklare enbart) sågs av över 7 000 personer. Om det är
någon av dessa som nu, ett år senare, har köpt tomt är inte klarlagt
men vi glädjer oss oavsett åt att sju av nio utannonserade tomter nu
är sålda! Sju nya bostadshus kommer alltså att uppföras i området
nedanför bron. Mellösa Bygderåd hälsar dessa välkomna och lovar
välkommen till mellösa!
kommunen placerade
upp nya välkommenskyltar i mellösa och
Hälleforsnäs i början
av maj 2020.

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 28 november 2020. Allt material för publicering i
nästa nummer ska ha kommit in senast lördagen den 21/11 2020.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Öppettider
Tisdag–torsdag11–16
fredag 11–17
lördag 11–16
söndag 12–16
Storuteservering
Sockenvägen46,Mellösa iträdgården!

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

Hälleforsnäs Bygderåd
Sommaren har varit annorlunda med covid-19, samvaron med vänner och nära och kära har inte varit sig lik. Det har skapats nya möjligheter att mötas på dels via videomöten, bakom plexiglas och med
två meters avstånd och ”hemester”. Tack till dig som har levt efter
rekommendationer från folkhälsomyndigheten. I och med det har
du även varit omtänksam mot oss alla.
Hälleforsnäs Bygderåd hade ett flertal inplanerade evenemang
och aktiviteter som vi valde att ställa in på grund av pandemin. Vi
har fortsatt planera för hösten/vintern 2020 samt för nästa år.
Sommarträff för pensionärer i Hälleforsnäs: Tillsammans med
Anita Andersson och Margareta från PRO har vi under sommaren
ordnat fem träffar med underhållning, tipspromenad, senioryoga
och fika. Idén kom under ett samtal med pensionärerna där samtalsämnet var "hur klarar vi coronapandemin tillsammans?"

och skickar en hjärtlig hälsning till alla er som ofrivilligt fått stanna
hemma. Volontärer: Eva Lundin, Bo Jonsson, Anna Fernell, Duygu
Yilmazyildirim, Marit Andersson, Ann-Louise Lindström, Martina
Eberholm Haglund
Streetloppis, trädgårdsloppis, garageloppis – kärt barn har många
namn — en Happening i Hälleforsnäs den 30 augusti från klockan
10.00. Karta med adresser och tider på Facebook samordnas av Marcus Andersson. Food truck med många godsaker står på parkeringen utanför Folkets hus klockan 10–17.
Intresserad att Hälleforsnäs utvecklas? – Det finns alltid plats för
Dig i vår ideella förening. Hör gärna av Dig!
Saknar du vårt Medlemsnytt? – Meddela din e-postadress.
Vi ses i Hälleforsnäs!
marina karlsson
HälleForsnäs BYGDerÅD

Evenemang: 21-23 augusti kunde man uppleva vardagsmagi i
"Tillvaron" på Bruket och i Kolhuset, Hälleforsnäs. Vi ser fram emot
fler samarbeten med Scenkonst Sörmland.

073-6227950 halleforsnasbygderad@gmail.com
facebook.com/halleforsnasbygderad
www.halleforsnas.org

Trygghet i Hälleforsnäs: Måndagen den 24 augusti träffade jag Jessica Ekerman, samordnare brottsförebyggande arbete/Bygd och ort
i balans, Flens Kommun. Närvarande var även Helene Blomberg –
rektor på Bruksskolan, Gisela Stucki – Enhetschef för Fritidsgårdarna i Flens Kommun, Fredrik Nilsson – representant för fritidsgårdarna i Flens Kommun, områdespoliserna Henrik & Pontus
samt Åsa Lindqvist – Hälleforsnäsbo och fältarbetare i Eskilstuna.
Jessica berättade hur man arbetar i kommunen med trygghet och
hur vi kan samverka genom dialog. En ny Trygghetsvandring är
planerad till hösten/vintern 2020. Håll utkik i Glimten när vi söker
deltagare.
Nattvandringen är en del i trygghetsarbetet. I dagsläget finns det
i Malmköping, Flen och Hälleforsnäs. Det är inte bara kvällstid.
Vandringarna behövs även andra tider. Vi behöver bli fler! Hör av
er och vandra med oss!
Vision om en mack i Hälleforsnäs: I september följer Mikael Larsson, näringslivschef, upp samtalen med de två intresserade bolagen.
I september fortsätter även samtalen kring "En bygd att åldras i".
Barn och ungdomar 12–20 år: Vad vill ni uppleva i ert Hälleforsnäs? Under hösten vill vi starta upp ett projekt med er utifrån era
idéer och behov! Inbjudan kommer i september i samverkan med
Fritidsgården i Hälleforsnäs. Projektet genomförs med stöd av Leader Södermanland.
Kanoter: Möjligheten att hyra kanoter har varit populärt under
sommaren.
DAGENS KRAM till alla volontärer, som sedan i våras har stigit
upp i ottan och begett sig till Coop för att packa matkassar till
boende i Hälleforsnäs, som befinner sig i riskgrupperna eller av
annan anledning befinner sig i karantän. Vi har tänkt på er situation

ny badbrygga. tallsjöbadet utanför Hälleforsnäs var några veckor utan
badbrygga i början av sommaren. Den gamla bryggan togs bort vid månadsskiftet maj/juni. en ny brygga kom på plats under midsommarveckan.
Foto: Jarmo Haapamäki

Östertorpsvägen 22, Flen tel. 0157-154 50

Arbetskläder • skor • HAndskAr
www.totalskydd.com
Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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Lövbiff

Falu råg-rut
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Välkomna !
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket,
Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

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

